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درا�سات و�أبحاث

يف ال���ذك���رى ال�����س��اد���س��ة وال��ع����شري��ن
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لتحريرها من الإحتالل الإ�رسائيلي� ،إ�ستقبلت مدينة
�صيدا قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،الذي �أعلن

جم َّد ًدا �أن «اجلي�ش اللبناين هو جي�ش الوطن ولن
يحيد عن طريقه ،فحيث تكون م�صلحة الوطن يكون
اجلي�ش».

خ�ل�ال ج��ول��ة تفقدية ل��ق��ي��ادة ال��ف��وج

13

املجوقل ،دعا قائد اجلي�ش الع�سكريني �إىل البقاء

على �أهبة الإ�ستعداد للحفاظ على �أمن املواطنني
على النظام والقانون.

الكربى ،وقد ا�ستطاعت خالل عقدين من الزمن

الت�ضخم
االنتقال م��ن دول��ة ت��رزح حت��ت وط���أة
ُّ
متطور
والفقر والدين� ،إىل دولة ذات اقت�صاد
ِّ
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طبع من هذا العدد 69.000 :ن�سخة
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وحرياتهم وحماية الدولة وم�ؤ�س�ساتها من اخلارجني

تعترب ال�برازي��ل ال��ي��وم م��ن ال��دول
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• �سعر املجلة:

• اال�������ش���ت��راك ال�������س���ن���وي يف ل���ب���ن���ان:

• قرب�ص والدول العربية 200 :دوالر امريكي

لرية لبنانية

• للم�ؤ�س�سات 200.000 :ل�يرة لبنانية

• ام�يرك��ا واوقيانيا 300 :دوالر امريكي

3000

• للأفــــــــراد 100.000 :ل�يرة لبنانية

• اوروب���ا واف��ري��ق��ي��ا 250 :دوالر امريكي

زيارة

يف ذكرى حتريرها
من الإحتالل
الإ�رسائيلي

�صيدا ت�ستقبل
العماد قهوجي
والنائب احلريري
تكرمه
ّ

القائد ي�ؤكد
ا ّنه حيث تكون
م�صلحة الوطن
يكون اجلي�ش
الذي هو
لكل لبنان
ّ

يف ال��ذك��رى ال�ساد�سة
والع�رشين لتحريرها من
الإح���ت�ل�ال الإ��سرائ��ي��ل��ي،
�إ�ستقبلت مدينة �صيدا
قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،الذي �أعلن جم َّد ًدا
�أن «اجلي�ش اللبناين هو
جي�ش ال��وط��ن ول��ن يحيد
عن طريقه ،فحيث تكون
م�����ص��ل��ح��ة ال���وط���ن ي��ك��ون
اجلي�ش».

القائد

�شباط

�إعداد :روجينا خليل
واحتفاء
تكرمياً للقائد
ً
بالذكرى
يف الذكرى ال�ساد�سة والع�رشين
ل��ت��ح��ري��ر ���ص��ي��دا م���ن الإح���ت�ل�ال
الإ�رسائيلي� ،أقامت رئي�سة جلنة
الرتبية والثقافة النيابية النائب
بهية احلريري حفل غداء
تكرميا
ً
للعماد ق��ه��وج��ي يف دارت��ه��ا يف
جمدليون.
راف���ق ال��ع��م��اد ق��ه��وج��ي وف��د
���ض� َّ�م رئي�س املجل�س الأع��ل��ى
ل��ل��دف��اع ال���ل���واء ال��رك��ن ع��دن��ان
مرعب ،ع�ضو املجل�س الع�سكري
ال��ل��واء ال��رك��ن نقوال م��زه��ر ،مدير
املخابرات العميد الركن �إدم��ون
فا�ضل ونائبيه العميد عبا�س
�إبراهيم والعميد با�سم خالد ،نائب
رئي�س الأرك��ان للعمليات العميد
الركن رفعت �شكر ،مدير التوجيـه
العميـد الركن حــ�سـن �أيوب ،رئي�س
مكتب قائد اجلي�ش العميد الركن
رم��زي الأيوبي ،رئي�س فرع الأمن
الع�سكري العميد يو�سف الربيع،
ور�ؤ�ساء فروع خمابرات اجلي�ش من
خمتلف املناطق اللبنانية.
النائب بهية احلريري كانت يف
ا�ستقبال العماد قهوجي والوفد
املرافق ،و�إىل جانبها جنلها �أمني
عام تيار امل�ستقبل يف لبنان �أحمد
احلريري.
حــ�رض حفـــل التكريــم ح�شــد
م��ن ال�شخــ�صيات ال�سيا�سية
وال��ـ��ـ��روح��ي��ـ��ـ��ة وال��ق�����ض��ـ��ـ��ائ��ي��ة
والع�سكريـــة والأمنية
وفعاليات املنطقة.
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احلريري:
ِّ
لنجدد عزمنا
نلتقي
�أل��ق��ت ال��ن��ائ��ب احل��ري��ري كلمة
باملنا�سبة ح� ّ�ي��ت فيها اجلي�ش
اللبناين قيادة و�ضباطا ً وجنودا ً
ب��ال��ق��ول« :ن��ل��ت��ق��ي ال��ي��وم �أ���س�ر ًة
واحدة لن�ستعيد معا ً طعم احلرية
بال�صمود
�صنعت
والكرامة التي ُ
ّ
وال � ّث��ب��ات وال� ّت��ع��ا���ض��د ب�ين �أب��ن��اء
امل���دي���ن���ة ال����واح����دة وامل��ن��ط��ق��ة
الواحدة ،والوطن الواحد يف مواجهة
ال���ع���دوان والإح���ت�ل�ال ،لت� ّؤ�س�س
لهزميته ودحره ،وحتت�ضن �أبناءها
املقاومـني ال��ذي��ن �آث���روا امل��وت
بكرامة على العي�ش ٍ
بذل ومهانة،
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ف��ان��ت����صروا لكرامتهم و�شعبهم
ووطنهم ،و�سطّ روا مالحم البطولة
والع ّزة والكرامة .و�أردنا اليوم �أن
نلتقي يف ه��ذه املنا�سبة لنج ّدد
ع��زم��ن��ا ع��ل��ى متابعة ال��ط��ري��ق يف
مواجهة ال��ع��دوان وا�ستهدافاته
القدمية واجلديدة التي ت�ستهدف
لبنان ال�شعب ،لبنان الدولة ،لبنان
ال ّنهو�ض وال ّتقدم ،لبنان الوحدة
الوطنية ،لبنان الإرادة ال�صلبة يف
مقاومة العدوان ،لبنان �إ�ستعادة
الوحدة والبناء».
و�أ����ض���اف���ت« :مل مي� ّ�ي��ز ال��ع��دو
الإ�رسائيلي يوما ً يف عدوانه فئ ًة عن
�أخرى� ،أو مرفقا ً عن �آخر ،لقد كان

وال يزال عدوا ً حاقدا ً على كلّ ٍ
فرد
من لبنان ،وعلى كلّ �ش ٍ
رب من �أر�ض
ٍ
ميزة يف لبنان،
لبنان ،وعلى كلّ
وعلى ر�أ�سه رمزُ وحدتنا ،و�أ�سا�س
ا���س��ت��ق��رارن��ا ،ال���دول���ة احلا�ضنة
واجل��ام��ع��ة ويف مقدمها اجلي�ش

ا�ستعادة �أر�ضهم وقيام دولتهم
عما قريب».
وعا�صمتها القد�س ّ
كما ر َّدت النائب احلريري على
التهديدات الأخ�يرة التي �أطلقها
ال��ك��ي��ان ال�صهيوين على ل�سان
بع�ض م�س�ؤوليه بالقول�« :إ ّننا ال

اللبناين ،ف�أردنا اليوم �أن نحتفل
يف عا�صمة اجل��ن��وب ،م��ع ق��ي��ادة
اجلي�ش اللبناين ،و�أب��ن��اء اجلنوب
والرواد يف
ال�صامدين املقاومنيّ ،
نه�ضة لبنان العظيم ،لنقول للعدو
الإ��سرائ��ي��ل��ي � ّأن اللبنانيني �أك�ثر
متا�سكا ً اليوم من �أي وقت م�ضى،
يف مواجهة �أحقاده و�أطماعه ،و� ّإن
اللبنانيني ،ومنذ اللحظة الأوىل
لل ّنكبة الكربى ،كانوا �إىل جانب
�إخ��وان��ه��م الفل�سطينيني� ،ساع ًة
ب�ساعة ،وي��وم �ا ً ب��ي��وم ،يف �آالمهم
وانت�صاراتهم ،و�إ ّن��ن��ا نعت ّز بهذه
امل�����س�يرة ال��ط��وي��ل��ة بيننا وب�ين
الأخ������وة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين ،حتى

نخاف ال ّتهديدات وال ّتهويالت،
لأ ّن���ن���ا واث���ق���ون ب������ ّأن خ�لاف��ات��ن��ا
ب�ررة وغ�ير امل�بررة،
ال ّداخلية امل� ّ
ٍ
لن يكون لها �أي �أث �ر يف مواجهة
العدو الإ�رسائيلي ،وها نحن اليوم
�رح��ب ب��ك��م ي��ا ���س��ي��ادة اجل�ن�رال
ن� ّ
يف مدينتكم ،وب�ين �أه��ل��ك��م .كما
�رح��ب بجميع ال��ق��ادة الأمنيني
ن� ّ
والع�سكريني ،وقد �إئتم ّناكم على
وحدتنا و�أمننا و�إ�ستقرارنا ،ونحن
ال��ذي��ن �أردن��اك��م ع��ن��وان�ا ً لثقتنا،
ولقد كنتم دائما ً �أهالً لهذه الثّقة،
حتمل امل�س�ؤولية
وقادرين على
ّ
مهما عظمت ومهما كربت ،و�إ ّننا يف
يوم حترير �صيدا ،عا�صمة اجلنوب،

وبوابة اجلنوب نحو الوطن ،وبوابة
الوطن نحو اجلنوب ،ن�ؤكّ د لكم ب� ّأن
�صيدا وجوارها �ستبقيان ج�رس �أخ ّوة
وتوا�صل وم��ودة وحمبة ،وحا�ضنا ً
لطموحات الوطن ،وهموم اجلنوب،
وف�����ض��ا ًء رح��ب�ا ً للعي�ش امل�شرتك
والوحدة الوطنية ،و�إ ّننا على ثقة
ب�أ ّننا اليوم ،كما يف الأم�س� ،سنبقى
يدا ً واحدة ،وقلبا ً واحدا ً يف مواجهة
�أعداء لبنان».

اجلي�ش والوفد املرافق �إىل �صيدا
ب��ال��ق��ول�« :إن منا�سبة ال��ذك��رى
ال�ساد�سة والع�رشين لتحرير �صيدا
من االحتالل الإ�رسائيلي ال��ذي مت
اجنازه يف � 16شباط �سنة 1985
بف�ضل كفاح املقاومة وال�صمود
ال�����ش��ع��ب��يَّ � ،أك�����دت �أن امل��ع��ادل��ة
الذهبية التي تقوم على ال�شعب
واجلي�ش واملقاومة هي معادلة
نعتز بها لأن��ه��ا ت�شكل الأ�سا�س
ال�����ص��ل��ب يف حت�����ص�ين ال��ب��ل��د من
املخاطر والأطماع اال�رسائيلية».
وبدوره لفت العماد قهوجي �إىل
دائما
«�أن اجلي�ش اللبناين ك��ان
ً
�إىل جانب جميع اللبنانيني ،و�أنه
مييز بينهم وفق �أي اعتبار من
ال ّ

�إىل �أهل �صيدا واجلنوب و�شهداء
�صيدا واملقاومـة الذين دافعوا
ع��ن امل��دي��ن��ة م��ن ك��ل الأط��ي��ـ��اف
اللبنانية.
وق����ال�« :إن اجل��ي�����ش اللبناين
هو جي�ش الوطن ،ول��ن يحيد عن
ط��ري��ق��ه ،وح��ي��ث ت��ك��ون م�صلحة
ال��وط��ن ي��ك��ون اجل��ي�����ش .فكونوا
م��رت��اح�ين لأن جي�ش لبنان لكل
لبنان».

االعتبارات ال�سيا�سية �أو �سواها،
وي��ب��ق��ى ه���دف���ه الأ����س���ا����س���ي �أن
يكون على قدر امل�س�ؤولية جتاه
املواطنني اللبنانيني جمي ًعا».
وق����� َّدم ال��دك��ت��ور ���س��ع��د كتاب
هدية
«ن�ضاالت معروف �سعد»،
َّ
�إىل العماد قهوجي.
كما زار العماد قهوجي الدكتور
عبد الرحمن ال��ب��زري يف منزله يف
���ص��ي��دا ،حيث � َّأك����د ال��ب��زري «�أن
اجلي�ش اللبناين هو امل�ؤ�س�سة التي
ينظر اليها اللبنانيون مل�ساعدتهم
يف جت�����اوز الأزم������ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة
واحلفاظ على الأم��ن واال�ستقرار
الداخليني».

العماد قهوجي:
اجلي�ش لكل لبنان
العماد قهوجي �ألقى بدوره كلمة
�شكر فيها النائب احلريري على
مبادرتها ،و�أه���دى ه��ذا التكرمي
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عند �سعد والبزري
العماد قهوجي زار �أي�ضا ً الدكتور
�أ�سامة �سعد يف مكتبه يف �صيدا
رح����ب �سعد ب��زي��ارة قائد
ح��ي��ث َّ
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إإسستقباال

ت قائ
د
ا
جل
يشش
�شباط

قائد اجلي�ش ي�ستقبل ال�سفري الرو�سي

...وال�سفري امل�رصي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،ال�سفري
الرو�سي ال�سيد الك�سندر زا�سيبكن ،يرافقه امللحق الع�سكري اللواء
رافيل كورما�شوف وم�ساعده العقيد ماك�سيم ريبني ،وتناول البحث
الأو�ضاع العامة و�سبل تعزيز التعاون بني اجلي�شني اللبناين والرو�سي.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري جمهورية م�رص
العربية ال�سيد �أحمد ف�ؤاد البديوي يرافقه امللحق الع�سكري حيث جرى
البحث يف ال�ش�ؤون العامة.

...وال�سفري الأردين

...وال�سفري الأ�سرتايل

�إ�ستقبل العماد جان قهوجي يف مكتبه يف الريزة� ،سفري اململكة الأردنية
الها�شمية ال�سيد زياد املجايل وتناول البحث الو�ضع العام.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري �أ�سرتاليا ال�سيد �ألك�س
بارتلم يرافقه امللحق ال�سيا�سي يف ال�سفارة ال�سيد برو�س �إدواردز وقد
تناول البحث الأو�ضاع العامة.

اجلي�ش  -العدد رقم 308
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...وال�سفري الرتكي
�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري جمهورية
تركيا ال�سيد �إينان �أوزيلديز يرافقه امللحق الع�سكري العقيد علي
طا�ش .وقد تناول البحث الأو�ضاع العامة و�سبل تعزيز التعاون بني
اجلي�شني اللبناين والرتكي.

...وقائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة قائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة اللواء �ألبريتو �أ�سارتا يرافقه م�ست�شاره ال�سيا�سي
والإعالمي ال�سيد ميلو�س �شرتوغر.
مير بها
وخالل اللقاءَّ ،
مت التوافق على �أنه مهما كانت الظروف التي ُّ
لبنان يجب �أن ال ت�ؤثر على الواقع امليداين الداخلي يف جنوب لبنان
ومنطقة عمل قوات الطوارىء الدولية امل�ؤقتة يف لبنان.
و�أكد قائد اجلي�ش العماد قهوجي للواء �أ�سارتا التزام القرار 1701
مت الت�شديد على �أهمية التعاون والتن�سيق بني
ومندرجاته كافة ،و َّ
اجلي�ش اللبناين والقوات الدولية.

...والوزير يو�سف �سعادة
�إ�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
الوزير يو�سف �سعادة.

...والنائب قا�سم عبد العزيز
�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب قا�سم عبد
العزيز وجرى البحث يف الأو�ضاع املختلفة.
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...والنائب �أمني وهبي
�إ�ستقبل قائد اجلي�ش يف مكتبه يف الريزة ،النائب �أمني وهبي وتداوال
�ش�ؤو ًنا عامة.

...والنائب بهية احلريري
�إ�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب بهية احلريري
وتناول البحث التطورات الراهنة.

...والنائب الوليد �سكرية
�إ�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
النائب الوليد �سكرية.

...و�أمني عام املجل�س الأعلى ال�سوري -اللبناين
�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،أمني عام املجل�س الأعلى
ال�سوري  -اللبناين الأ�ستاذ ن�رصي خوري ،وجرى التداول يف الأو�ضاع
العامة.
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...ووفدا من ق�ضاة املحكمة الع�سكرية
ً
�إ�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا
من ق�ضاة املحكمة الع�سكرية وتناول اللقاء �ش�ؤو ًنا تتعلق بالق�ضاء
الع�سكري.

...وامللحق الع�سكري الرو�سي
�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق الع�سكري الرو�سي
رافيل كورما�شوف يرافقه م�ساعده العقيد ماك�سيم ريبني وال�سيد حممد
نا�رص الدين ،ممثل �رشكة «اوبورون اك�سبورت» الرو�سية.

...ومدير عام قوى الأمن الداخلي
�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير عام قوى الأمن
الداخلي اللواء �أ�رشف ريفي ،وجرى التداول بالأو�ضاع الأمنية و�سبل
تعزيز التعاون والتن�سيق بني اجلانبني لرت�سيخ الأمن والإ�ستقرار يف
البالد.

...ومدير عام �أمن الدولة
�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير عام �أمن الدولة اللواء
جورج قرعة وبحثا يف التعاون الأمني امل�شرتك.
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...ومفو�ض احلكومة لدى املحكمة الع�سكرية
�إ�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،مفو�ض احلكومة املعاون
لدى املحكمة الع�سكرية القا�ضي �سامي �صادر.

...والأمري عبداهلل �شهاب
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
الأمري عبداهلل �شهاب.

...ورئي�س بلدية بعذران
�إ�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س بلدية بعذران
ال�سيد �صالح �شاذبك و�أع�ضاء املجل�س البلدي.

...ووفدا من بلدية قرنة �شهوان
ً
�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا من بلدية قرنة �شهوان
�ضم رئي�س البلدية و�أع�ضاء املجل�س البلدي.
َّ
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جولة

القائد

�شباط

قائد اجلي�ش
يتفقد الفوج املجوقل
وينوه ب�أداء
ّ
وحدات اجلي�ش
خالل اال�ستحقاق احلكومي
ن � َّوه قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي
ب����أداء وح��دات اجلي�ش خ�لال الإ�ستحقاق
احل��ك��وم��ي ،وم���ا مت� َّ�ي��ز ب��ه الع�سكريون
م��ن «�شجاعة و�صرب وان�ضباط وال��ت��زام
ت��وج��ي��ه��ات ال���ق���ي���ادة ب���دق���ة ،وم��واك��ب��ة
التظاهرات واالحتجاجات ب�أق�صى درجات
الوعي وامل�س�ؤولية ،الأم��ر الذي �أدى �إىل
معاجلة خمتلف امل�شاكل الأمنية ،من دون وقوع �ضحايا ،وب�أقل
اخل�سائر املمكنة يف �صفوف املواطنني ويف املمتلكات العامة
واخلا�صة».
ك�لام العماد ج��ان قهوجي ،ج��اء خ�لال تفقُّده قيادة الفوج
املجوقل يف غو�سطا ،حيث جال على مراكز الوحدات واطلع على
ن�شاطات الفوج التدريبية.
ويف كلمة �ألقاها �أم��ام ال�ضباط والع�سكريني� ،أ�شار العماد
قائد اجلي�ش اىل �أن جناح اجلي�ش يف �أداء مهمته على الرغم من
اجلي�ش  -العدد رقم 308

�أجواء الت�شنج التي �أحاطت بعملية اال�ستحقاق ،هو دليل وا�ضح
على ر�سوخ وحدة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ونهجها الوطني اجلامع
القائم على نبذ الطائفية والفئوية والإبتعاد عن التجاذبات
ال�سيا�سية ،والتعامل مع اجلميع على قدم امل�ساواة مبعزل عن
تب ُّدل الظروف وتط ُّور الأحداث.
داعيا الع�سكريني �إىل البقاء على �أهبة
وختم قائد اجلي�ش
ً
الإ�ستعداد للحفاظ على �أم��ن املواطنني وحرياتهم وحماية
الدولة وم�ؤ�س�ساتها من اخلارجني على النظام والقانون.
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إإسستقباال

ت رئ
يسس ألا
�شباط

ر

كان

رئي�س الأركان ي�ستقبل ال�سفري الروماين

...ورئي�س هيئة �أركان اجلي�ش الغاين

�إ�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�رصي يف مكتبه يف الريزة
�سفري رومانيا ال�سيد دانييل تانا�س يرافقه وفد من وزارة اخلارجية
الرومانية �ضم كالً من مدير حماية البعثات الدبلوما�سية ال�سيد كليديو
كاربارو ،نائب مدير مكتب ال�رشق الأو�سط و�إفريقيا و�أمريكا الالتينية
ال�سيد بوغدان فيليب ،ورئي�س مركز العمليات للأزمات وحاالت الطورىء.
وقد جرى خالل اللقاء بحث الو�ضع العام يف البالد..

�إ�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�رصي يف مكتبه يف الريزة
رئي�س هيئة �أركان اجلي�ش الغاين اجلرنال جيوفري مافويل بيكرو ،يرافقه
وفد من كبار �ضباط اجلي�ش الغاين ،وقن�صل دولة غانا ال�سيد مي�شال
ح��داد .وتناول البحث مهمات وح��دة ب�لاده العاملة �ضمن ق��وات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،و�سبل تعزيز التعاون الع�سكري بني جي�شي
البلدين.

...ووفد ًا من جمعية الأزمات الدولية

...ومن جمعية طبيعة بال حدود

�إ�ستقبل رئي�س الأرك��ان يف مكتبه يف الريزة وف ًدا من جمعية الأزمات
الدولية �ضم كالً من مدير برنامج لبنان و�سوريا والعراق ال�سيد بيرت
مت خالل اللقاء عر�ض
هارلينغ وال�سيدتني �سحر الأطر�ش وكالية �صالح .و َّ
الو�ضع العام يف لبنان ودور اجلي�ش يف حفظ الأمن.

�إ�ستقبل اللواء الركن �شوقي امل�رصي يف مكتبه يف الريزة وف ًدا من جمعية
طبيعة بال حدود برئا�سة املهند�س حممود الأحمدية ،حيث �أثنى �أع�ضاء
الوفد على دور اجلي�ش الوطني و�شكروا م�ساعدته يف املجال البيئي.
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أأخبار
و
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�شباط

�إعداد :نينا عقل خليل

تخريج دورة قائد كتيبة ال�سابعة والثالثني
ممثل قائد اجلي�ش:
ال ت�ستعجلوا النجاح �إنه الأخري يف رحلة م�شوار طويل
�أقيم يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان
احتفال تخريج دورة ق��ائ��د كتيبة ال�سابعة
والثالثني تر�أ�سه العميد ال��رك��ن علي احل��اج
�سليمان قائد الكلية ،ممثالً قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي وح�رضه �ضباط ممثلون عن القيادة
ووح���دات ال�ضباط
املتخرجني و�ضباط مالك
ِّ
الكلية ،و�أ�ساتذة منتدبون من اجلامعة اللبنانية
وحما�رضون ع�سكريون ومدنيون.
�إ�ستهلّ االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين
�أعقبه ت�لاوة مذكرة النتيجة النهائية للدورة
وت��ل�اوة الئ��ح��ة ال����شرف .ب��ع��ده��ا ���س� َّل��م العميد
الركن علي احلاج �سليمان ال�شهادات لل�ضباط
املميزين وتبادل
املتخرجني ،كما ه ّن أ� ال�ضباط
َّ
ِّ
م��ع طليع ال���دورة ال��رائ��د اليا�س ع��اد ال��دروع
التذكارية.
وللمنا�سبة �ألقى ممثل قائد اجلي�ش الكلمة
الآتي ن�صها:
ال�سادة ال�ضباط املدعوون
ال�سادة ال�ضباط املدربون
ال�سادة اال�ساتذة املحا�رضون
املتخرجون
�أيها ال�ضباط التالمذة
ِّ
بني ق�ضاء ق�ضى با�ستمراري يف املهمات
حتى النهاية...
وق���در ق��� ّدر ال��راب��ع م��ن �شباط زم � ًن��ا لنهاية
اخلدمة ،وموع ًدا لتخريج دفعة...
كانت ال�صدفة ،ويف ال�صدف تكمن العرب �إنها
ملن �أجمل ال�صدف و�أكرمها� ،أن �أقف يف اليوم
الأخري من خدمتي على قمة الأربعني حوالً �أو ما
دونها بقليل ،ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي يف تخريج ال��دورة ال�سابعة والثالثني
لقائد كتيبة ،واخلام�سة على التوايل ،له م ّني

كل ال�شكر واملحبة والإحرتام.
�إنها ملن �أ�سعد الفر�ص و�أنبلها،
�أن �أرى يف اليوم الأخري من خدمتي،
كبارا �ضيوفً ا �أع��زاء يل يف
�ضباطً ا
ً
م�صنع ال��ق��ادة ي�شهدون تخريج
مر�ؤو�سني لهم ،بعدما ر�أيتهم يف
املا�ضي البعيد تالمذة �ضباط يف
م�صنع الرجولة ي�صغون �إ َّ
يل يف
مقاعدهم ،ويت� َّأهبون للذود عن
الوطن.
�إن��ه��ا مل��ن �أ���ص��دق املنا�سبات
و�أوف����اه����ا� ،أن �أ���ش��ك��ر يف ال��ي��وم
الأخري من خدمتي فريق عملي من
�درب�ين والإداري��ي�ن.
ال�ضباط امل� ِّ
���ص��دق��وا ال��ع��ه��د ،ب��ذل��وا اجل��ه��د،
تع َّودوا ال�سهد ،فكانوا ال�ساعد الأمين يف رفعة
هذا ال�رصح وتق ُّدمه.
�إنها ملن �أ�سمى الأوق��ات و�أرفعها� ،أن �أترك
يف اليوم الأخ�ير من خدمتي وديعة ن�صح �إىل
�ضباط تالمذة �ساهموا يف م�سرية تط ُّور الكلية،
و�أودعوها �إرثًا للقادم من الأيام ،فبتوليّ ه�ؤالء
زمام امل�س�ؤولية والقيادة� ،سي�سهمون من دون
�أدنى �شك يف رفعة اجلي�ش و�سموه.
�إنها ملن �أعز الظروف �إىل قلبي� ،أن �أرى يف
اليوم الأخري من خدمتي� ،ضباطً ا �أ�ش ّداء يف قوى
عربا �أوفياء ،ي�شاركون
الأمن الداخلي ،و�ضباطً ا ً
�إخوا ًنا لهم يف اجلي�ش خبز العلم وملح املعرفة،
فلهم منا كل التقدير والعرفان.
�إنها ملن �أزك��ى الأي��ام و�أعطرها� ،أن �أرى يف
ال��ي��وم الأخ�ي�ر م��ن خدمتي �أ���س��ات��ذة جامعيني
ومعلمني حم��ا��ضري��ن ،ج� ّ�ه��زوا �أق�ل�ام فكرهم،
اجلي�ش  -العدد رقم 308
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و�شبكوها �إىل ب��ن��ادق جي�شهم ،لي�سهموا يف
تكامل الدفاع عن لبنان .لهم منا حتية �شكر
وامتنان.
فمن هذا امل�شهد �أو ذاك ،يفوح �أريج الر�ضى،
وتخيم �شباك الأمان ،وتكتمل مع اجلميع �صورة
الأمل بغد م�رشق.
املتخرجون
�أيها ال�ضباط
ِّ
ما بني �أم�سكم الذي وطئتم فيه �أر���ض هذا
تتخرجون،
ال����صرح ،وي��وم��ك��م ه��ذا ال���ذي فيه
َّ
زمن م�ضى من دون �أن يهدر ،وجزء من العمر
انق�ضى من دون �أن يخ�رس� ،إذ � ّأ�س�ستم خالله
بجهدكم واجتهادكم القواعد ال�صلبة والأر�ضية
ال�صاحلة حل��ي��اة مهنية عملية� ،أك�ث�ر علمية
ومو�ضوعية ،بعيدة عن كل ارجتال وع�شوائية.
تقرنون �أداءكم وقراركم فيها ،مببادىء العلم
ونور الثقافة التي منها نهلتم ،ومبزايا القيادة

وفنها وح�سن الإدارة وان�ضباطها التي منها
ارتويتم ،وما �شهاداتكم التي تقلَّدمتوها اليوم
إ�الَّ خري �شاهد و�أ�صدق دليل� ،شهاداتكم هذه
خططتم حروفها بحرب العرق و���س��واد الأرق،
فكانت امل��دم��اك الأ�سا�سي حلياة ع�سكرية
معا�رصة ،وقاعدة انطالق نحو دورات قادمة �أكرث

ومنطلق العزمية لديكم.
املتخرجون
�أيها ال�ضباط
ِّ
�إعلموا �أن القيادة التي �أنتم �إليها �سائرون،
تبد�أ بال�شعور ب�أهمية الر�سالة التي لها �أنف�سكم
ن��ذرمت وت��ن��ذرون� .إنها الإمي���ان بالقدرة على
مواجهة الظروف ال�صعبة ب�شجاعة و�إقدام� ،إنها
�إخ�لا���ص لر�ؤ�ساء مبا ميثلون من
�سلطة وقانون ،ووفاء ملر�ؤو�سني
ي�شاركونكم تعب الو�صول �إىل
الأهداف� ،إنها ن�صح وتفهم ،وعي
و�إدراك� ،إن��ه��ا ب�����ص�يرة وحكمة،
ط��اق��ة ون�����ش��اط ،ت��ع� ُّف��ف وت� ُّ
�رف��ع،
ح���زم وم���رون���ة ،ت�ضحية وت��ف� ٍ
�ان،
م��ه��ارات ات�صال وتخاطب ،وهي
يف اخلال�صة ق��درة على التخطيط

وع��دم اجلمع بني القناعة واخل��م��ول ...وال بني
العزة والغرور ...وال بني التوا�ضع واملذلة.
�أو�صيكم بالتقاط الن�صيحة� ،إنها خربة احلياة
وقد تع ّتقت يف خوابي املا�ضي ،لتقدم على
موائد حا�رضكم.
املتخرجون
�أيها ال�ضباط
ِّ
وق��ب��ل �أن ي��ت��وقَّ ��ف ق��ط��ار خدمتي و�أت��رج��ل،
وحلما .كلمة قالها جربان يف
�أ�ستودعكم كلمة
ً
اليقظة الأخرية:
كثريا� ...أحببت الواحد منكم
«لقد �أحببتكم
ً
كما لو كان كلكم ،و�أحببتكم جمي ًعا كما لو كنتم
أترن يف جنانكم
واح ًدا ،ففي ربيع قلبي كنت � مّ
ويف �صيف قلبي كنت �أحر�س بيادركم� ...أحببت
من يلتم�س منكم �سبيله يف الظالم كمن يرق�ص
�أيامه على اجلبال والآكام».

حداثة و�أو�سع �شموالً :لأن املا�ضي بكل ت�أكيد
لن يت�ساوى مع احلا�رض فكيف امل�ستقبل؟
ت��غ��ادرون ال��ي��وم �إىل مهماتكم ال��ت��ي �أنتم
عليها م�ؤمتنون ،يف حماية الأر�ض و�صون وحدة
ال�شعب ،ف�أ ّنى ك��ان موقعكم احفظوا الأمانة
على ق��در الإ�ستقامة وم��دى �صوت ال�ضمري،
وع ِّززوا �ش�أنها على قدر ما حتملون من مناقبية
ظاهرا
ووالء ،وت��ذكَّ ��روا �أنكم تواجهون ع��د ًوا
ً
يرتب�ص بكم الفتنة ،فجابهوه
خلف احل��دود،
َّ
بالوحدة ال بالتفرقة ،بالوطنية ال باملذهبية
�أو الطائفية ،بالكفاءة واجل���دارة ال بالتبعية
رتا يف ثنايا الظلمة،
والإ�ستزالم ،وعد ًوا �آخر م�ست ً
�إن���ه الإره����اب ال���ذي يتوثَّب ل�رضبكم يف عقر
بالتطرف
داركم ،فحاربوه بالإعتدال والإميان ال
ُّ
التع�صب بيقظة الب�صرية قبل الب�رص ،ولتكن
�أو
ُّ
�رشعية وجودكم �أينما حللتم ،م�صدر قوتكم

والتنظيم والتوجيه والرقابة ،وت�شكيل فرق
العمل وتقومي الأداء ،فا�ستخدموا مهارتكم وما
تعلمتموه يف هذا املجال.
املتخرجون
�أيها ال�ضباط
ِّ
ال ت�ستعجلوا النجاح يف حياتكم ،لأنه بالفكر
يبد�أ ،وبال�شعور يدفع ويحفِّ ز ،وبالعمل وال�صرب
يرتجم� ،إنه يف الأخري يف م�شوار طويل �أو�صيكم
خاللها :بالعلم ،فهو �سبيلكم �إىل الإح�تراف...
وبالثقافة فهي الثقة التي تغلِّف �شخ�ص
تعبدون
كل واح��د منكم ...وبالعلم والثقافة ِّ
طريقكم نحو الكرب.
�أو�صيكم باملثابرة� ،إنها النب�ض الذي حتيا به
�أعمالكم ،ويكرب عربها تاريخكم.
مبكارم الأخ�لاق� ،إنها ج�رس العبور �إىل عقول
الآخرين وقلوبهم يف �أي زمان ومكان.
دوم��ا،
�أو�صيكم مبحا�سبة النف�س وال�ضمري
ً

حلما راود مارتن لوثر كينغ �إىل �أن
�أ�ستودعكم ً
عا�شه حقيقة عندما قال�« :إنني �أحلم اليوم ب�أن
يوما يف �شعب ال يكون فيه
�أطفايل �سيعي�شون ً
احلكم على النا�س ب�ألوان جلودهم ،ولكن مبا
تنطوي عليه �أخالقهم».
ي�را با�سم العماد قهوجي قائد اجلي�ش
�أخ� ً
كر�س
�أه ّنئكم على
تخرجكم امليمون ال��ذي ّ
ّ
�إن��ت�����ص��ار �إرادت���ك���م ب��ق��ه��رك��م ك��ل العقبات
والتحديات ،و�أدعوكم �إىل الإ�ستذكار ب�أن «الأمة
ال ت�سعد �إال بثالثة :حاكم �صالح ،وعامل نا�صح،
وعامل خمل�ص».
ف�أينما كنتم �أو حللتم� ،أ�ضيئوا م�شاعل ه�ؤالء،
لت�سعد فيكم الأمة ويزهو بكم اجلي�ش والوطن.
				
ع�شتم-عا�ش اجلي�ش
عا�ش لبنان
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تكرمي رئي�س هيئة �أركان مراقبة الهدنة
مب��ن��ا���س��ب��ة ان��ت��ه��اء م��ه��م��ات رئ��ي�����س هيئة
�أرك��ان مراقبة الهدنة التابعة ل�ل�أمم املتحدة
( )UNTSOال��ل��واء روب���رت م��ود وم��غ��ادرت��ه
نهائيا� ،أقام ممثل احلكومة لدى قوات
املنطقة
ً
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان املدير العام
للإدارة اللواء الركن عبد الرحمن �شحيتلي حفل
غداء يف النادي الع�سكري املركزي يف املنارة،
ح�رضه نائب رئي�س االرك��ان للعمليات العميد
الركن رفعت �شكر وعدد من ال�ضباط.
وق��د �شكر اللواء �شحيتلي اللواء م��ود على
ج��ه��وده امل��ب��ذول��ة ط��وال ف�ترة توليه املهمة
املذكورة.

�رسيتا املغاوير
واللواء الثالث جمليتان
يف العر�ض الع�سكري
���رم ك��ل م��ن ف��وج امل��غ��اوي��ر ول���واء امل�شاة
ك ّ
الثالث �رسيته امل�شاركة يف العر�ض الع�سكري
�ص ّنفت
الذي �أقيم مبنا�سبة الإ�ستقالل ،حيث ُ
�رسيتا الفوجني جملِّيتني يف العر�ض وحلَّتا يف
طليعة ال�رسايا امل�شاركة.
وللمنا�سبة� ،أقام فوج املغاوير احتفاالً على
ملعب ثكنة غ�سان رمان يف رومية تر�أ�سه قائد
الفوج العميد الركن �شامل روكز ممثالً قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي.
كذلك �أق��ام ل��واء امل�شاة الثالث احتفاالً يف
قيادة اللواء العمالنية يف جب جنني تر�أ�سه قائد
اللواء العميد الركن نبيل �أبو خالد ممثالً العماد
قائد اجلي�ش.
مت تقليد عنا�رص ال�رسيتني
ويف االحتفالنيَّ ،
املجليتني ال�شارات ،و�ألقيت كلمات تخلَّلها
تهنئة ال�ضباط والع�سكريني الذين �شاركوا يف
العر�ض الع�سكري ،وذلك يف ح�ضور عدد كبري
من ال�ضباط والرتباء والأفراد.
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بدعوة من مدر�سة القلب الأقد�س – الفرير،
اجلميزة� ،ألقت جلنة املحا�رضات الثانية حما�رضة
توجيهية حول اجلي�ش ح�رضها �أ�ساتذة املدر�سة
وطالب ال�صفوف الثانوية العامة فيها.

جلنة املحا�رضات
الثانية يف مدر�سة
القلب الأقد�س

وحدات اجلي�ش توا�صل تنفيذ املهمات االمنية والإمنائية
يف �إطار مهمة احلفاظ على الأمن والإ�ستقرار،
و�سعيا
ومكافحة اجلرائم املنظَّ مة على �أنواعها،
ً
�إىل طم�أنة املواطنني ،اتخذت وحدات اجلي�ش
املنت�رشة يف املناطق اللبنانية كافة ،تدابري
�أمنية ا�ستثنائية �شملت �إقامة حواجز ثابتة
ومتحركة ،وت�سيري دوري���ات م�ؤللة وراج��ل��ة،
بالإ�ضافة �إىل تركيز نقاط ر�صد ومراقبة.
ويف �إطار مهمة الإنقاذ التي ينفذها اجلي�ش،
ق��ام��ت ��سري��ة ال��ق��ت��ال اجل��ب��ل��ي ال��ت��اب��ع��ة لفوج

املغاوير ب�إغاثة العديد من الأ�شخا�ص الذين
حا�رصتهم العا�صفة الثلجية يف مرتفعات منطقة
اللقلوق ،حيث مت �إخال�ؤهم وتقدمي الإ�سعافات
الأول��ي��ة لهم ،ونقل �سياراتهم م��ن الأم��اك��ن
املذكورة.
َّ
كذلك ،وبنتيجة عمليات البحث التي نفذتها
دورية يف �رسية القتال اجلبلي وعلى مدى �ستة
ايام ،متكّ ن عنا�رص ال�رسية من العثور على جثة
ال�سائح الفرن�سي ال��ذي ق�ضى بتاريخ -28
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تناولت املحا�رضة عد ًدا من املوا�ضيع �شملت
االخت�صا�صات الع�سكرية و�رشوط االنت�ساب �إىل
املدار�س الع�سكرية .ويف اخلتام �أجاب ال�ضباط
عن �أ�سئلة الطالب وا�ستف�ساراتهم.

� ،2011-1إث��ر الإنهيار الثلجي ال��ذي ح�صل
يف منطقة عيون �أرغ�ش يف الأرز ،وقد نقلت �إىل
م�ست�شفى �أوتيل ديو .وكان ال�سائح الفرن�سي
قد فقد يف �أثناء ممار�سته ريا�ضة التزلج مع
ال�سياح الأج��ان��ب ،ب�سبب انهيار
جمموعة من
َّ
ثلجي يف املنطقة.
ويف �إطار الن�شاط الإمنائي املتوا�صل قامت
ط��واف��ات تابعة ل��ل��ق��وات اجل��وي��ة اللبنانية،
وبالتعاون مع النادي اللبناين لليخوت ،بر�ش
بذور ال�صنوبر وال�سنديان ،فوق الأحراج التي
اجتاحتها احلرائق يف منطقة فرتي ،ق�ضاء جبيل.

عمليات
م
ش
ش
رتكة
�شباط

�إعداد :ندين البلعة

العمليات الربية  -البحرية يف الأماكن املبنية

منوذجا
معركة نهر البارد
ً

�أع ّدت القوات البحرية وفوج مغاوير البحر وفوج التدخل الأول بحثًا حتت عنوان
«العمليات امل�شرتكة بر -بحر يف الأماكن املبنية :تن�سيق املناورة ومنظومة
القيادة وال�سيطرة املقرتحة على �ضوء جتربة حرب خميم نهر البارد  .»2007ح�رض
البحث الذي عر�ض يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان ،العميد الركن �رشبل
الفغايل من مركز البحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية ،العقيد الركن البحري جوزف
�رسكي�س معاون قائد القوات البحرية للعمليات املك ّلف رفع التقرير ،العقيد
الركن عبد الكرمي ها�شم قائد فوج مغاوير البحر ،قائد فوج التدخل الأول،
بالإ�ضافة �إىل �ضباط من القطع املعنية بالبحث و�ضباط دورة �أركان وقائد كتيبة.
عرف بالبحث ،مرب ًزا �أهميته على �ضوء
العقيد الركن البحري جوزف �رسكي�س ّ
نظرا �إىل تع ّدد
جتربة نهر البارد  2007التي كانت معركة �صعبة للجي�ش اللبناين ً
الوحدات امل�شاركة فيها وتوا�ضع الإمكانات.
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القوات البحرية :حما�رصة ودعم مدفعي
العقيد ال��رك��ن ح�سني �ضاهر م��ن ال��ق��وات
يخ�ص قطعته يف
البحرية ق��� ّدم اجل���زء ال���ذي
ّ
هذا البحث ،بد ًءا بالتعريفات النظرية لبع�ض
املفردات واملفاهيم .و�أو�ضح �أن العمليات
امل�����ش�ترك��ة ت��ن � ّف��ذه��ا وح�����دات خم��ت��ل��ف��ة عرب
�وح��د والفعال للو�سائل حتت
اال�ستخدام امل� ّ
موح ًدا
قيادة عمالنية واحدة ،ما يقت�ضي
فهما ّ
ً
للعملية ،وم�س�ؤولية جماعية م�شرتكة للوحدات،
مع الت�أكيد على روح املبادرة والرتكيز على
ال��ت��ف � ُّوق ،وقابلية احل��رك��ة ،وتن�سيق �أع��م��ال
الوحدات و�شمولية التنفيذ.
وت��ن��اول العقيد ال��رك��ن �ضاهر �أه��م عنا�رص
القيادة وال�سيطرة يف العملية امل�شرتكة ودور
كل منها ،مو�ض ًحا �أن من �أهم مك ِّونات منظومة
القيادة وال�سيطرة ،البنية التنظيمية لأجهزة
القيادة ،املرافق ،املعدات ،االت�صاالت ،الطاقة
الب�رشية ،الإج���راءات وتطبيق الأ�ساليب ،و�أن
تن�سيق املناورة هو من �أهم الوظائف ،والهدف
تطبيق وحدة القيادة.
يف بداية املعركةُ ،ح ِّدد دور القوات البحرية
مبحا�رصة املخيم ملنع ت�رسّب املقاتلني جلهة
ال��ب��ح��ر .ث��م ت��ع��اون��ت ه���ذه ال��ق��وات م��ع �سالح
املدفعية ل�ضبط الرمايات بخا�صة يف املراحل
الأخ�يرة للمعركة ،بالإ�ضافة �إىل ال��دور الذي
�أ ّدت��ه من خ�لال غرفة العمليات البحرية التي
رادارا لر�صد امل�سطّ ح امل��ائ��ي .وقد
�ضمت
ّ
ً
ِ
لوحظَ يف هذا املجال بع�ض الأخطاء ،فالغرفة
ك��ان��ت ب��ع��ي��دة م��ا ب�ين  7و 8ك��ل��م ع��ن مكان
املعركة ،ما حال دون ت�أمني م�شاهدات دقيقة،
بالإ�ضافة �إىل عدم متثيل القوات البحرية يف
غرفة العمليات املتق ّدمة ،ما �أعاق م ّد الزوارق
ب�صور عن احل�صار واملعركة ،وبالتايل ت�صحيح
الرمايات ب�شكل دقيق.
وبنا ًء على ذل��ك ،ق� ّدم العقيد الركن �ضاهر

التنبه �إىل تعيني
بع�ض الإق�تراح��ات و�أ ّول��ه��ا
ّ
�ضابط ارتباط من كل وحدة م�شاركة يف العملية
داخ���ل غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات امل��ت��ق��دم��ة ،تفعيل
الإ���س��ت��ع�لام وو���س��ائ��ل امل��راق��ب��ة م��ن رادارات
�ي�را حتديث
وك��ام�يرات ومناظري ليلية ،و�أخ� ً
الأ�سلحة البحرية لتكون ق��ادرة على تقدمي
الدعم الناري الف َّعال.

الإف�ترا���ض��ي��ة يف منطقة ن��ه��ر اب��راه��ي��م ت�برز
�أهمية النظام امل�شرتك املقرتح للإ�ستعالم
وللدعم الناري .فقد عانت الوحدات �صعوبة
يف التن�سيق يف هذا املجال ناجتة عن �ضعف يف
املراقبة ،ويف طلب رمايات املدفعية ما يتطلّب
ترميز الأهداف وتوحيد �أمر العمليات يف غرفة
تن�سيق الدعم الناري.
وت��ط� ّ�رق امل��ق � ّدم خم��ول �إىل نقاط ال�ضعف
ال��ت��ي ل� ِ
�وح��ظَ ��ت يف معركة نهر ال��ب��ارد وق � ّدم
بع�ض احللول على �صعيد االت�صاالت مبا يتيح
حمايتها.
كما اقرتح �إن�شاء جلنة لو�ضع �أ�س�س العمليات
الربمائية ومبادئها بالإ�ضافة �إىل العمل على
حتقيق التجهيزات ال�رضورية والالزمة وتكثيف
التدريبات امل�شرتكة.

متركزه ومدى جهوزيته للمواجهة .فكل و�ضع
ف�صل العقيد
يفرت�ض �
معي ًنا� .إىل ذلكّ ،
ً
أ�سلوبا ّ
الركن حمود �أ�س�س التخطيط لهذا النوع من
العمليات ،ومراحل الهجوم من خالل تق�سيم
املنطقة �إىل قطاعات ،عزل املنطقة املبنية،
الإقتحام واحل�صول على موقع قدم ،الو�صول
�إىل الأهداف ،تطهري املراكز و�إعادة التنظيم.
و�أورد بع�ض االقرتاحات �إ�ستنا ًدا �إىل الأخطاء
التي ار ُت ِك َبت خالل معركة نهر البارد م�ضيفًا
�إىل ك��ل م��ا ذ ُِك����ر ���س��اب� ًق��ا� ،أه��م��ي��ة ال��ط��ائ��رات
ال��ع��م��ودي��ة ل�لا���س��ت��ط�لاع� ،أه��م��ي��ة ���س�لاح اجل��و،
القنا�صني ،الإ�سناد الطبي من خ�لال بع�ض
االعتبارات (�إجراءات �صحية ،م�سعف ميداين يف
كل ح�ضرية� ،آليات �صحية وطوافات للإخالء،
الت�أكد من م�صادر املاء.)...

خطية �أو ت�صور وا�ضح
من دون وجود تعليمات
َّ
لنظام القيادة وال�سيطرة اخلا�ص بهذه العملية
التي «مل تكن �سابقة التخطيط ،بل كانت ر ّدات
فعل وا�ستلحاق ملا يجري على الأر�ض» (بح�سب
قول العميد الركن �رشبل فغايل الذي �ش ّدد على
�أهمية مركزية ال�سيطرة والمركزية التنفيذ).
ال��ل��ف��ي��ف ال�برم��ائ��ي ه��و ال��ق��وى ال�برم��ائ��ي��ة
املنقولة بوا�سطة املراكب البحرية الحتالل
مواقع على الأر���ض ومنع العدو من التحرك.
و��ش�رح امل��ق � ّدم خم��ول مم��ي��زات ه��ذا اللفيف:
احلركية واملرونة واملفاج�أة يف عمليات �صعبة
موحد.
ومعقّدة �ضمن �أمر عمليات منظّ م وقرار ّ
ثم ��شرح مراحل العمليات الربمائية وتنظيم
اللفيف وتوزيع امل�س�ؤوليات فيه.
ولتو�ضيح �سري العملية ال�برم��ائ��ي��ة ق � ّدم
املق ّدم خمول مثاالً م�ص َّو ًرا عن �إحدى العمليات

فوج التدخل الأول:
القتال يف الأماكن املبنية
بعد التن�سيق مع القوات البحرية و�إبرار فوج
مغاوير البحر الحتالل ر�أ�س ج�رس على ال�شاطئ،
يبد�أ دور ف��وج التدخل يف القتال يف الأماكن
املبنية .العقيد ال��رك��ن خ�رض ح� ّ�م��ود م��ن فوج
التدخل الأول ،ع� ّ�رف بالعمليات يف املناطق
املبنية التي هي من �أ�صعب العمليات� ،إذ ال
تطبق فيها املبادئ العامة للقتال.
ّ
ويف حني ح ّدد مبادئ القتال يف الأماكن الآهلة
(ب�ساطة اخلطة� ،إختيار مراحل ق�صرية ،ال�سيطرة
من خالل تق ّدم القادة واتخاذ القرارات وتوزيع
الأه��داف ،التطهري التام ،املحافظة على قوة
الدفاع والهجوم ون��ار امل�ساندة)� ،أو�ضح �أن
ثمة عدة �أ�ساليب للهجوم يف القتال يف الأماكن
الآه��ل��ة بح�سب و���ض��ع ال��ع��دو وق � ّوت��ه و�أم��اك��ن

اعتبارات خا�صة واقرتاحات عامة
يف جمال القتال يف الأماكن املبنية
ي��ج��ب ال��ت��ن� ّ�ب��ه �إىل بع�ض االع��ت��ب��ارت
اخل���ا����ص���ة :الإع���ت���م���اد ع��ل��ى امل�����ش��اة
والأ���س��ل��ح��ة اخل��ف��ي��ف��ة ،ال��ت��ع��اون بني
امل�شاة وال��دب��اب��ات ،مهاجمة النقاط
ال��ق��وي��ة م��ن ع��� ّدة اجت���اه���ات ،متركز
ال��وح��دات اللوج�ستية على م�سافة
قريبة من الوحدات املهاجمة ،وغريها
من االعتبارات الدقيقة التي تفر�ضها
طبيعة املدينة ومكان الهجوم.
ومن الإقرتاحات التي ق ّدمها:
 حت��دي��د ال��ق��ي��ادة ال��ع��م�لان��ي��ة يف ال��ق��وىامل�شرتكة.
 �إن�����ش��اء معهد ت��دري��ب��ي خ��ا���ص بالقتالاملتقارب ويف الأماكن املبنية.
متخ�ص�صة يف الدعاية
 ت�أ�سي�س وح��داتِّ
واحلرب النف�سية.
 �ضبط ومراقبة و�سائل الإع�لام املوجودةبالقرب من �أر�ض املعركة.
 �إعادة درا�سة هيكلية الوحدات اخلا�صة. تدريب الرتباء على الإمرة. التدريب على الإ�سعاف امليداين ،تفكيكاملتفجرات ،القن�ص واملهارات ال�رضورية.
زج �أي وح��دة يف مكان القتال ملدة
 ع��دم ّطويلة.

مغاوير البحر� :إحكام ال�سيطرة
الح��ظ امل��ق� ّدم امل��غ��وار ف��ادي خم��ول ،رئي�س
الفرع الثالث يف فوج مغاوير البحر� ،أن من �أبرز
الأخ��ط��ار التي واجهها اجلي�ش يف معركة نهر
البارد ،كان �إمكان قيام العنا�رص الإرهابيني
بقطع الطرق واحتالل الأماكن ال�ساحلية .من هنا
كانت التدريبات على عمليات برمائية ولكن
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انعقاد م�ؤمتر قمة يح�رضه ع�رشات من
ر�ؤ�ساء الدول وال�شخ�صيات العاملية ،حدث
غري اعتيادي ت�ستعد له الدولة امل�ضيفة
خ�صو�صا
وتواكبه ب�إجراءات خا�صة ودقيقة،
ً
يف ما يتعلق بالأمن.
لواء احلر�س اجلمهوري �أعد بحثًا بعنوان
«خطة تنظيم الأمن مل�ؤمتر قمة �سيعقد
يف مركز بريوت للم�ؤمترات ويح�رضه �أكرث
من  50رئي�س دولة و�شخ�صية عاملية».

بح ث
ع
س
س
كري
�شباط

�إعداد :روجينا خليل

تنظيم
الأمن يف
م�ؤمتر قمة

أ�سا�سيا يف حال ا�ست�ضاف
تكمن �أهمية البحث يف �إمكان اعتماده مرج ًعا �
ً
لبنان م�ؤمتر قمة على م�ستـوى ر�ؤ�ساء دول� ،أو اعتماده كمرجع تدريبي
املتخ�ص�صة (�أم���ن وحماية �شخ�صيات ،ت��دخ��ل �رسيع،
يف ال����دورات
ِّ
تفتي�ش.)...
وقد عر�ض يف قاعة العماد جنيم – وزارة الدفاع الوطني ،بح�ضور
�ضباط من لواء احلر�س اجلمهوري ومديرية التعليم بالإ�ضافة �إىل عدد
من ال�ضباط من خمتلف القطع والوحدات الع�سكرية.
�أم��ا الهدف منه فهو حت�ضري درا�سة ح��ول كيفية �إع��داد الإج��راءات
التح�ضريية والتنظيمية لعقد اجتماع قمة لأك�ثر من خم�سني دولة،
وحتديد احلاجات الواجب ت�أمينها من :تدريب ،عديد ،عتاد� ،آليات
و�أمكنة ،بالإ�ضافة �إىل حت�ضري درا�سة حول كيفية و�ضع اخلطط الأمنية
التنفيذية لهذه القمة بهدف اكت�ساب اجلهوزية امل�سبقة.
يعترب البحث �أن عقد م�ؤمتر قمة لأك�ثر من خم�سني دول��ة يتطلب
تنظيما دقيقًا ومتكامالً لي�صار �إىل تنفيذ اخلطة الأمنية للم�ؤمتر بنجاح،
ً
ف���أي خط�أ يف ه��ذا املجال مهما ك��ان ب�سيطً ا قد ي���ؤدي �إىل �إ�شكاالت
�إدارية ،بروتوكولية ورمبا �أمنية.
كذلك ،هناك ترتيبات حت�ضريية متعلقة بامل�ؤمتر ،من بينها �إن�شاء
خمت�صة ،فلجنة املال والإدارة تهتم بال�ش�ؤون الإدارية واملالية
جلان
َّ
اخلا�صة ب��امل���ؤمت��ر ،وجلنة الإع�ل�ان والإع�ل�ام حت�� ِّدد ال��ع��دد التقريبي
للإعالميني املرتقب ح�ضورهم وكيفية �إدارت��ه��م� ،أم��ا جلنة املرا�سم
فتن�سق مع اللجنة التنظيمية للم�ؤمتر.
واالرتباط
ِّ
أي�ضا الطبابة التي تنظِّ م خطة �شاملة للخدمات
وهناك � ً
الطبية ال�لازم��ة للم�ؤمترين يف خمتلف ال��ظ��روف،
واللجنة اللوج�ستية التي تهتم ب����إدارة و�سائل
النقل ،نقل حقائب الوفود ،مل�صقات التعريف
بال�سيارات وو�سائل النقل وت�سليم ال�سيارات
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بحث مرجعي للواء
احلر�س اجلمهوري

املخ�ص�صة لكل وفد �أو �شخ�صية بالإ�ضافة �إىل �إدارة �ش�ؤون الإقامة
َّ
يف املرحلة التح�ضريية وتخ�صي�ص الفنادق� .أما من الناحية الأمنية،
ال�سباقة اخلا�صة بالوفود امل�شاركة قبل بدء
فيتم ا�ستقبال املفارز
َّ
امل�ؤمتر وتنظيم وتن�سيق الإج��راءات الأمنية كلها اخلا�صة بكل وفد
وت�أمني �سالمة ر�ؤ�ساء الوفود و�أع�ضائها خالل الن�شاطات كافة� ،إ�ضافة
�إىل حماية مطار بريوت ومكان انعقاد القمة (مركز  )Bielومقر الإقامة
املفرت�ض (فندق فيني�سيا).
ومن الإج���راءات التي ح َّددتها اخلطة� ،إن�شاء مركز تن�سيق �أو غرفة
عمليات م�شرتكة للجنة املنظمة ي�ضم مندوبني م��ن باقي اللجان
للتن�سيق يف ما بينها.
�أما الإج��راءات الأمنية للم�ؤمتر فتكون على عاتق الهيكلية الأمنية
املن�ش�أة لهذه الغاية والتي ت�ضم قوى من الأجهزة الأمنية اللبنانية
كافة.
�إفرتا�ض �إنعقاد امل�ؤمتر يف مركز بريوت للم�ؤمترات  Bielح ّتم انتقاء
مقرات �إقامة ر�ؤ�ساء الوفود يف الفنادق الأقرب ملكان امل�ؤمتر لت�سهيل
�إحكام الطوق الأمني وح�رص الن�شاطات واالنتقاالت يف بقعة جغرافية
حم َّددة ميكن عزلها ب�أقل �رضر على املواطنني يف حياتهم اليومية.
يف اخلتام ،خل�ص البحث �إىل جملة تو�صيات منها:
 التن�سيق امل�سبق بني الأجهزة الأمنية امل�شاركة يف حفظ �أمن �أيم�ؤمتر يعقد يف لبنان ،لناحية توزيع املهمات وامل�س�ؤوليات ،وتنفيذ
التمارين اخلا�صة بامل�ؤمتر.
 �إن�شاء مركز دائم يف لبنان لإقامة امل�ؤمترات بعي ًداعن الأماكن التجارية وال�سكنية.
 �إت���خ���اذ االج������راءات ال����ضروري��ة ل��ع��دم �إق��ف��الامل�ؤ�س�سات التجارية وال�سياحية الواقعة �ضمن
البقعة الأمنية يف �أثناء انعقاد امل�ؤمتر.
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أأدلّة
جنائية
�شباط

مع تزايد معدالت اجلرمية يف
عاملنا املعا�رص وتعدد و�سائلها،
ت���زاي���دت ال��ت��ح��دي��ات �أم���ام
ال�سلطات املك ّلفة مبكافحتها.
وم���ع ا���س��ت��ف��ادة امل��ج��رم�ين
الق�صوى من الإمكانات التي
�أتاحها التطور التكنولوجي
املطرد من �أجل �إخفاء �آثار
ج��رائ��م��ه��م� ،أو متويهها
�سعت الأج��ه��زة الأمنية
املخت�صة يف املقابل
�إىل ت�سخري معطيات العلم
اجلنائي احلديث مبا يدعم التقنيات التي
جتريها ال�ضابطة العدلية بالقرائن والأدلة القادرة على فتح
امل�سالك املغلقة يف دروب التحقيق املت�شعبة.
�إن اخلطوة البدهية الأوىل �أمام املحقق العديل �أو
الق�ضائي ،هي الو�صول �إىل م�رسح اجلرمية ومعاينته
ع��ن ك��ث��ب .وال ب��د ل��ه م��ن اال�ستعانة ب��اخل�براء �أو
االخت�صا�صيني للتمكن من جمع الأد ّلة اجلرمية والبحث
عن كل الآثار املادية ورفعها ملعاجلتها الحقًا .وال
ميكن �إجراء امل�سح املمنهج ال�شامل يف م�رسح اجلرمية
�إ ّال باملحافظة عليه وعلى جميع حمتوياته مهما بدت
ثانوية .ومع تنامي دور اجلي�ش يف عمليات حفظ الأمن
ومكافحة الإرهاب� ،إ�ضافة �إىل دوره الأ�سا�سي يف الدفاع عن البالد �ضد العدو الإ�رسائيلي،
تنامت م�س�ؤوليات ال�ضابطة العدلية الع�سكرية ممثلة بال�رشطة الع�سكرية و�رسايا �رشطة
املناطق التي راحت تواجه يف حتقيقاتها مع�ضالت جديدة ومتنوعة.
ولأن هذه املع�ضالت تزيد �أو تنق�ص فعالية الإج��راءات املتخذة للحفاظ على م�رسح
�سيما من قبل �أول الوا�صلني �إليه ،كان ال بد من تعميم الوعي يف هذا املجال
اجلرمية ،ال ّ
لدى جميع الع�سكريني من خمتلف الرتب ويف كل الوحدات.
نظم رئي�س ق�سم الأدلة اجلنائية يف ال�رشطة الع�سكرية العقيد نبيل
ويف هذا ال�سياق َّ
عبداهلل حما�رضة تدريبية حتت هذا العنوان ،و�ألقاها يف جميع وحدات اجلي�ش على
وتوخيا ملزيد من الفائدة ي�أتي ن�رشها يف جملة «اجلي�ش»
امتداد �أكرث من عام.
ً
�إ�ستكماالً ملا ابتد�أ ،وهو لن يتوقف ب�أي حال.

�إجراءات احلفاظ
على م�رسح اجلرمية
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تعريف م�رسح اجلرمية
هو املكـان الـذي ارتكبـت �أو اكت�شفـت فيـه
اجلرميـة� ،أو جمموعـة الأم��اك��ـ��ن التي ت�شهد
مراحـل تنفيذ اجلرميـة �أو حدوث �أحد ف�صولـهـا.
يحتوي ه��ذا امل��ك��ان على الآث��ـ��ار الناجتـة
واملت�أتيـة عن ارتكاب اجلرمية.
قد يكون هذا امل�رسح ،مكا ًنا مغلقا ً (مبنى –
م�ستودع)� ،أو مكا ًنا مك�شوفـًا ( حقل – �ساحـة
– حديقـة �أو �صحراء – طريق.)...
وميكـن القول ب�إمكان وج��ود عـدة م�سارح

للجرميـة الواحـدة ،مرتبطـة مبكان الإع��داد لها
وم��ك��ان تنفيذها ،وب��امل��ك��ان ال���ذي ق��د تنقل
�إليه اجلثة �أو مكونات اجلرمية و�آثارها بهدف
التمويه والت�ضليل.
التحقيق يف م�رسح اجلرمية
�إن التحقيق مبعناه العام يعني اتخاذ جميع
الإج��راءات والو�سائل امل�رشوعة التي ت�ؤدي �إىل
ك�شف احلقيقة.
�أما التحقيق اجلنائي الفني فهو ا�ستخدام
الو�سائل العلمية والفنية التي ت�ساعد املحقق
على ك�شف معامل اجلرمية و�إي�ضاحها ،و�إنارة
التحقيق يف جوانبه كافة ،من خالل جمع الأدلة
التي تثبت وقوع اجلرم وكيفية وقوعه.
عند وقوع انفجار ماذا يحدث؟
• يتدخل �أق��رب الأ�شخا�ص املوجودين يف
املكان �إما بداعي امل�ساعدة �أو بداعي الف�ضول.
تباعا بح�سب قربها
• حت�رض الأجهزة الأمنية
ً
من مكان احلادث.
• ت�صل وحدات الإغاثة والإ�سعاف.
• تبد�أ و�سائل الإع�لام بالتوافد �إىل املكان
وحت����اول ق���در الإم���ك���ان االق��ت�راب م��ن م�رسح
اجلرمية.
• يح�رض العنا�رص املعنيون بالتحقيق (�رشطة
ع�سكرية ،قوى �أمن داخلي).
• يح�رض الفنيون (الأدل���ة اجلنائية ،خ�براء
الذخرية واملتفجرات.)...
املخت�صون.
• يح�رض الق�ضاة
ُّ
• يح�رض الأطباء ال�رشعيون.
• م����ن امل���م���ك���ن �أن ي��ح����ضر ال��ر���س��م��ي��ون
وال�سيا�سيون مع مرافقيهم.
فمن ينظم وجود كل ه�ؤالء الأ�شخا�ص؟ وكيف
نحافظ على الأدلة يف ظل هذه الظروف؟
الإجراءات الأولية
ب�شكل ع��ام ،عند وق��وع انفجار م��ا ،املتدخِّ ل
الر�سمي الأول يعترب م�س�ؤوالً عن جميع التدابري
التي ينبغي اتخاذها من دون ت�أخري �أو تهاون
يف م�رسح اجلرمية بغية املحافظة عليه ،لي�صار
اىل ا�ستغالله بال�صـــورة الأمثل من قبل �أهـــل
االخت�صــــا�ص و�صوالً اىل مـــــا يخدم التحقيق.

فور تلقي الأمر بالتدخل يجب تنفيذ ما ي�أتي:
• التن�سيق مع القوى الأمنية لت�أمني و�صول
�رسيع و�آمن �إىل م�رسح اجلرمية.
• ���س��ل��وك ال��ط��ري��ق الأ���س��ه��ل والأك��ث�ر �أم��ا ًن��ا
للو�صول �إىل املكان.
املخت�صة بالأنقاذ
• الت�أكد من �إبالغ الوحدات
َّ
و�إخماد احلرائق والهند�سة واملعنيني بالتحقيق
عند الإنطالق.
• على ال��دوري��ة �أن ت�صطحب معها العتاد

الالزم لعمليات:
 العزل (�رشيط عازل ،عوائق طرقية.)... �إبعاد غري املعنيني (مكرب �صوت.)... التوثيق الأويل (عن�رص توجيه م��ع عتادالتوثيق كالكامريات وو�سائل الكتابة.)...
 دور عن�رص التوجيه املرافق للدورية: ت�صوير �أويل مل�رسح اجلرمية من اخلارج. ت�صوير الأ�شخا�ص املوجودين داخل م�رسحاجلرمية ويف حميطه.
 ت�صوير عمليات الإخالء والإنقاذ.يف م�رسح اجلرمية
فور الو�صول �إىل م�رسح اجلرمية يجب تنفيذ
ما ي�أتي:
• حتديد م�رسح اجلرمية وعزله بوا�سطة �رشيط
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عازل على كامل حدود هذا امل�رسح من اجلهات
الأربع ،وت�أمني حرا�سة هذا الطوق.
• احلر�ص على بقاء العنا�رص الذين يقومون
بالعزل خلف ال�رشيط العازل للجهة اخلارجية.
• �إق��ف��ال جميع امل��داخ��ل امل���ؤدي��ة �إىل م�رسح
اجلرمية.
• تنظيم حركة ال�سري يف حميط م�رسح اجلرمية،
وت����أم�ي�ن م�سلك لآل���ي���ات الإغ���اث���ة والإط���ف���اء
واملحقِّ قني بالتن�سيق مع عنا�رص ال�سري يف قوى

الأمن الداخلي.
• ح��را���س��ة م��داخ��ل الأب��ن��ي��ة املحيطة مب�رسح
اجلرمية ،وعدم ال�سماح لأحد بدخولها �أو اخلروج
منها قبل مراجعة املعنيني بالتحقيق بعد
و�صولهم.
• العمل قدر الإمكان على �إقامة طوق عزل

ٍ
خم�ص�ص لوجود العنا�رصالأمنيني.
ثان
َّ
• ت�سهيل عمل العنا�رص الفنيني (الهند�سة)
ال��ذي��ن ي��ق��وم��ون بتفتي�ش امل��ك��ان ،وت���أم�ين
�سالمته خوفً ا من وجود عبوة ثانية.
• �إبعاد اال�شخا�ص غري املعنيني كافة عن
م�رسح اجلرمية.
• معاينة �أولية �رسيعة للمكان ،وجمع املعطيات
الأ�سا�سية عن احلادث من دون العبث ب�أي �شيء
داخل م�رسح اجلرمية.
• ت�سهيل وتنظيم عمل عنا�رص الإ���س��ع��اف
والإنقاذ.
• حت��دي��د مم��ر ع���ام ي�سلكه ع��ن��ا��صر الإن��ق��اذ
خاليا قدر الإمكان من الأدلة.
فح�سب ،يكون
ً
• احلر�ص على ع��دم م�س� ،أو ال�سماح لأحد
مب�س �أي دليل حتى ولو عن طريق اخلط�أ.
• ت�سجيل �أ���س��م��اء جميع احل��ا��ضري��ن و�سبب

ح�ضورهم.
• منـع دخـول �أي كـان �إىل هذا امل�رسح� ،ضم ًنا
تباعا.
الأجهـزة الأمنيـة التي قــد ت�صـل ً
• ت�سليم م�رسح اجلرمية اىل العنا�رص املوجلني
بالتحقيق والأدلة اجلنائية.
كما ينبغي االنتباه �إىل عوامل اخلطر وال�سالمة
ال�شخ�صية على �سبيل املثال:
• �إحتمال وجود متفجرة يف املكان.
• �إحتمال وجود مواد �سامة� ،أو انبعاث غازات،
�أو ح�صول انهيارات� ،أو وجود �أمرا�ض معدية...
• �إحتمال وجود اجلاين �أو م�شتبه بهم يف مكان
احلادث.
كذلك يجب �إف��ادة املحققني وعنا�رص الأدلة
اجلنائية عن كل املعطيات التي مت احل�صول
عليها عند ت�سليمهم م�رسح اجلرمية.
�إن تطبيق هذه الإج���راءات يتوقَّ ف على نوع
كل ق�ضية وظروفها وال��ه��دف باالجمال هو
املحافظة على الأدلة مهما كان نوع اجلرمية،
لأن �أي عبث بالأدلة �أو تغيري �أمكنتها �أو تل ُّوثها
ي�ضلِّل التحقيق ،وي����ؤدي �إىل فقدان عنا�رص
�أ�سا�سية ت�ساعد يف ك�شف حقيقة اجلرمية.
الآثار والأدلة املمكن وجودها داخل
م�رسح اجلرمية
ميكن العثور داخل م�رسح اجلرمية على الأدلة

البيولوجية ،والأدل����ة البال�ستية ،والأ�سلحة
النارية ،والأدل��ة الناجتة عن املتفجرات ،و�آثار
مادية �أخرى (�إطارات� ،أحذية.)...
ت�شمل الأدلة البيولوجية ما ي�أتي :
ويت�ضمن :اجللد ،اجلهاز
• الن�سيج الع�ضوي
َّ
الع�ضلي ،الأع�ضاء الداخلية ،العظام ،الأ�سنان،
الدماغ ،القيء.
• الدم ،وميكن العثور على �آثار من الدم على
اجل��اين ،على ال�ضحية ،على الثياب ،يف م�رسح
اجلرمية ،وعلى الأداة امل�ستخدمة فيها.
• ال�شعر والوبر.
• الأظافر والقذارة حتتها.
التعرق ،اللعاب،
• �أدلة ناجتة عن الإحتكاك،
ُّ
امل��خ��اط ،ال��غ��ائ��ظ ،ال��ب��ول ،امل��ن��ي ،الإف����رازات
املهبلية.
ميكن العثور على الأدل���ة البيولوجية على
الأ�شياء الآتية (على �سبيل املثال ال احل�رص):
امل�لاب�����س (مب��ا فيها الأح���ذي���ة) ،ال��ق��ف��ازات،
القبعات �أو الأقنعة ،الأ�سلحة امل�ستخدمة يف
اجلرمية (�سكني� ،سالح ناري ،حجر ،)...الأدوات
امل�ستخدمة القتحام امل��ك��ان (م��ف��ك ،خم��ل)،
�أو �أ�شياء أ�خ��رى ،اجللد (مثل عنــق ال�ضحية)،
�سيارات (عجلة القيادة ،ذراع تبديل ال�رسعة.)...
ومي��ك��ن ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ال��ل��ع��اب يف� :أع��ق��اب
ال�سجائر� ،أوع��ي��ة ال����شراب ،امل��ح��ارم ،العلكة
املم�ضوغة ،الطوابع� ،أل�سنة املغلفات ،عالمات
الع�ض ،الأقنعة.
ملحة عامة عن الب�صمات
�إن الب�صمات هي االنطباعات التي ترتكها
ر�ؤو���س الأنامل �أو راحتا اليد والقدمني عند
مالم�ستها ال�سطوح اجلامدة ،وهي �صور طبق
الأ���ص��ل لأ�شكال ومم��ي��زات اخلطوط احللمية
التي تك�سو اجللد يف هذه املناطق.
ت��ظ��ه��ر ه���ذه اخل��ط��وط وت��ت��ح � َّدد معاملها،
ويتو�ضح ترا�صفها عند اجلنني اب��ت��داء من
َّ
ال�شهر الرحمي ال�ساد�س (قبل الوالدة).
�إن ترا�صف اخل��ط��وط احللمية بع�ضها مع
بع�ض وفق م�سارات و�أ�شكال خمتلفة يعطي
متيزها عن �سواها
الب�صمة �صورة ذاتية خا�صة ِّ
حتى عند ال�شخ�ص الواحد.
بالإ�ضافة �إىل �صورتها الذاتية اخلا�صة التي
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تتميز الب�صمة بثباتها وعدم
ت�سمها بالفردية،
َّ
تبدلها طوال حياة �صاحبها (مثالً ب�صمة �إبن
الـع�رشين �سنة هي نف�سها لهذا ال�شخ�ص عندما
يبلغ ال�سبعني).
ال ميكن �أن تتطابق ب�صمتان ب�شكل كلي وفق
ح�ساب الن�سبية �إال بن�سبة  64/1مليار.
قبل اكت�شاف  DNAكانت الب�صمات هي
الطريقة الأه���م يف التعريف عن
ال�شخ�صية وم��ا ت��زال حتى يومنا
هذا الطريقة الوحيدة التي تتيح
حتديد هوية ال�شخ�ص �أو التعرف
�إليه ،بدقة تبلغ ن�سبتها %100
ن��ظ��را �إىل �أن���ه م��ا م��ن ب�صمتني
ً
مماثلتني.
الب�صمات الظاهرة ه��ي نتيجة
تل ُّوث الأ�صابع مبواد مثل :الدم،
دهون� ،أو�ساخ تكون موجودة على
�أ�شياء تظهر عليها مثل ال�شمع،
الدهانات ،معجون ،الخ...

ال����ب���������ص����م����ات
الأخرى تكون ب�شكل عام غري ظاهرة
�أو �شبه ظ��اه��رة لأن��ه��ا مكونة م��ن الإف����رازات
الطبيعية لليد �أو الأ�صابع.
ت��ت��وقَّ ��ف ر�ؤي����ة ال��ب�����ص��م��ات ع��ل��ى ال��ع��وام��ل
الفيزيولوجية لل�شخ�ص الذي يرتكها ،ولطبيعة
ال�شيء املطبوعة عليه الب�صمة ،وللزاوية التي
ينظر �إليها وانعكا�س ال�ضوء عليها.

تتوقف ا�ستمرارية الب�صمات على الوقت
ال��ذي م�ضى عليها ،وكمية احل��رارة والرطوبة
تعر�ضت لها ،وعلى الرغم من كل
والهواء التي َّ
الظروف ميكن �أن تبقى الب�صمة �صاحلة لوقت
طويل .ويوجد ثالثة ان��واع رئي�سة لب�صمات
الأ�صابع وهي الآتية :املقو�سات ،املنحدرات،
امل�ستديرات.

جــ�سم الفرد ،وال ميكن تغـيـريها ب�أي طريقة
كانت.
احلم�ض ال��ن��ووي ه��و م��ادة حتتوي على كل
ال�صفات ال��وراث��ي��ة امل�ستخدمة يف من��و كل
الكائنات احلية وعملها ،والدور الأ�سا�سي لهذه
املادة هو حفظ املعلومات املطلوبة لرتكيبة
هذه الكائنات.

ما هو م�رسح اجلرمية؟
ال يعني م�رسح اجلرمية االنفجارات فح�سب �إمنا قد ي�شمل
احلوادث الآتية :حوادث املوت الناجتة عن الإ�صابة
بطلقات نارية ،االنتحار ،حرائـق ،ال�صدمة الكهربائية،
الت�سمم ،جرعة خمدرات زائدة ،حوادث الوفاة
الناجتة عن �أ�سباب خمتلفة،
العثور على عبوات،
املوت الناجت عن
حوادث ال�سري،
�إطالق وحماوالت �إطالق �صواريخ،
ال�رسقة ،العثور على رفات وجثث ملجهولني.
�أي كل جرمية �أو حادثة يحتاج ك�شفها �إىل العثور على �أدلة
وحيث يكون التحقيق وحده غري كاف.

ملحة عامة
عن احلم�ض
النووي
مت�����ام�����ا ك����م����ا يف
ً
ب�����ص��م��ات الأ���ص��اب��ع
ال����ت����ي �أدخ������ل������ت يف
ع���ل���ـ���ـ���م اجل����رمي����ـ����ة يف
ال��ث�لاث��ي��ـ��ـ��ن��ـ��ـ��ي��ات ،ف����إن
ل��ك��ل ف���رد يف ه���ذا ال��ع��امل
خ�صائ�صـه ال��ف��ري��ـ��دة من
مادة .DNA
ولكن خالفً ــــا لب�صمــات الأ�صــابــع التــي
تــوجد فقــط على ر�ؤو����س الأنــامل ،والتــي
ميكــن ت�شويهـــها �أو �إزالــتـها بــوا�سطــة عمــل
ج��راح��ي �أو ب��احل��رق ،ف���إن مــــادة  DNAهــي
واحــدة يف كــل خليــة ،و�سائــل ون�سيــج يف
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�أين جندها؟
توجد م��ادة  DNAيف املني ،ال��دم ،العظام،
الن�سيج ،ال�شعر ،الأ�سنان ،اللعاب ،الأظافر.
وث��م��ة م���واد منوذجية حت��ت��وي على م�صادر
احلم�ض النووي هي:
املالب�س ،النظارات ،فر�شاة ال�شعر ،قبعات
الر�أ�س� ،أقنعة التزلج� ،أعقاب ال�سجائر� ،أكواب
وزجاجات ال�رشاب ،الطوابع واملغلفات ،اجلروح
الناجتة عن ع�ضة.
حيا:
قد يبقى ً DNA
بعد عمليات الغ�سيل ،بعد املعاجلة ببودرة
ب�صمات الأ���ص��اب��ع ،وب��ع��د املعاجلة بال�صمغ
القوي.
تعر�ض لأ�شعة
وميكن �أن يف�سد � DNAإذا َّ
ال�شم�س ،واحلريق واحل��رارة القوية ،والرطوبة
(البلل ،العفن ،البكترييا ،مياه البحر).

برعاية قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي �أقامت م�ؤ�س�سة
املقدم ال�شهيد املغوار �صبحي
تكرمييا يف
ع�شاء
العاقوري
ً
ً
املجمع الع�سكري – جونية لأ�صحاب
ّ
الأيادي البي�ضاء ،الذين ق ّدموا
نا�صعا يف املحبة والإخال�ص
مثاالً
ً
والت�ضامن الوطني ،و�أ�ضاءوا من
اخلية �شعلة
خالل مبادراتهم
رّ
الأمل يف النفو�س وال�ضمائر.
ح�رض الإحتفال ممثل قائد
اجلي�ش العميد الركن عفيف
ال�شيخ علي ،رئي�سة امل�ؤ�س�سة
و�أ�صدقاء وح�شد من ال�ضباط �إىل
املكرمني.
الأ�شخا�ص
َّ

م�ؤ�س�سة

املقدم ال�شهيد

�صبحي العاقوري

تكرم �أ�صحاب
ّ
الأيادي البي�ضاء

لف
تة وفاء
�شباط

ت�ضحيات ال تق ّدر
عريفة االحتفال الإعالمية جان دارك �أبي
بد�أ الإحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين ،ثم كلمة ّ
ياغي التي �ش َّددت على الروح الوطنية يف عمل امل�ؤ�س�سة وقالت« :مل تكن م�ؤ�س�سة املقدم
دائما
ال�شهيد �صبحي العاقوري لتنجح ،لوال �أ�صحاب الأيادي البي�ضاء املمدودة واملفتوحة
ً
ِ
الحت�ضان �أوالد الع�سكريني ال�شهداء ،ولوال الدعم املطلق الذي ق ّدمته لها م�ؤ�س�سة اجلي�ش
لتنعم ِ
ِ
بحماه».
آمن ب�أهدافها ال�سامية فاحت�ضنها
ب�شخ�ص قائدها العماد جان قهوجي الذي � َ
َ
ثم �ألقى العميد الركن عفيف ال�شيخ علي كلمة قيادة اجلي�ش ومما جاء فيها« :واظبت القيادة
ّ
ومعنويا ،على الرغم من
حياتيا
على االهتمام ب�أو�ضاع ذوي ال�شهداء ،واحت�ضانهم ورعايتهم
ً
ً
�أن ذل��ك يبقى متوا�ض ًعا �أم��ام ما ق ّدمه
رجالنا الأبطال من ت�ضحيات ال تق ّدر ب�أي
ثمن .كما واظبت القيادة على تقدمي
الدعم والت�سهيالت للجهات النا�شطة يف
هذا املجال ،ومنها على وجه اخل�صو�ص،
جلنة تن�سيق ودعم ن�شاطات �أبناء �شهداء
اجلي�ش� ،إ�ضافة �إىل م�ؤ�س�سات �أخ��رى،
ك��م��ؤ���س�����س��ة امل��ق��دم ال�شهيد �صبحي
العاقوري ،وهو ذلك الفار�س املقدام،
ال��ذي واج��ه الإره��اب حتى �آخ��ر نقطة من
يرتجل عن �صهوة جواده �إال
دمه ،و�أبى �أن
ّ
�شهي ًدا يف �سبيل لبنان».
وختم بتحية �إك��ب��ار و�إج�ل�ال �إىل �أرواح
�شهدائنا الأبرار.
�شكر ًا
�شكرا �إىل كل من وقف
كلمة م�ؤ�س�سة العاقوري �ألقتها ال�سيدة مي�شلني طبيب وت�ضمنت
ً
بجانبها على ال�صعيدين املادي واملعنوي لتحقيق �أهدافها« :ملن �أ�رشقت على م�ؤ�س�ستنا
�شم�س عطائهم ودفء قلوبهم...ملن زرع��وا الأم��ل على رجاء احلب والإخال�ص...ملن تخطّ وا
�شكرا من قلب م�ؤ�س�سة املقدم ال�شهيد
ال�صعاب ...لتهون حياة من �ض ّحى لأجل ال�سالم...
ً
راعيا
املغوار �صبحي العاقوري �إىل قلوبكم جمي ًعا .»...وختمت بالقول« :كما � ّأن لهذه امل�ؤ�س�سة ً
أي�ضا را ٍع على هذه الأر�ض،
ربه ...فلها � ً
يف ال�سماء حتمل ا�سمه ،ي�صلي لها ويحر�سها من جوار ّ
عينه عليها ،ي�ساعدها ويرعاها ويدعمها وت�ستم ّد القوة من طيبته و�صالبته وت�ضحياته جتاه
عائالت ال�شهداء والوطن� ،إ ّنه العماد جان قهوجي ،قائد اجلي�ش اللبناين».
وتخلَّل الإحتفال عر�ض فيلم وثائقي عن �إجنازات امل�ؤ�س�سة خالل العامني املن�رصمني �أع ّدته
الآن�سة نادين مظلوم .ويف اخلتام  ،ق ّدمت رئي�سة امل�ؤ�س�سة ليا العاقوري درع �شكر وامتنان
لقائد اجلي�ش لرعايته الإحتفال ت�سلّمه ممثله العميد الركن عفيف ال�شيخ علي.
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�إعداد :د� .أحمد َع ّلو
عميد متقاعد

الربازيل

تعترب الربازيل
اليوم من ال��دول
ال�����ك��ب��رى ،وق���د
ا���س��ت��ط��اع��ت خ�لال
عقدين من الزمن االنتقال
م���ن دول�����ة ت�����رزح حتت
الت�ضخم والفقر
وط����أة
ُّ
وال��دي��ن� ،إىل دول��ة ذات
متطور و�صاعد،
اقت�صاد
ِّ
بحيث �أ�صبحت ُت� َ�ع� ُّ�د من
ال�����دول ال��ع����شر الأوىل
يف ال���ع���امل مب��ع��اي�ير
ق���وة اق��ت�����ص��اده��ا،
ودخلها القومي،
���س��واء �أك���ان ذلك
يف ال������داخ������ل،
�أم يف ع�لاق��ات��ه��ا
االقت�صادية الدولية.
مت لهذه الدولة
فكيف ّ
االنتقال بهذه ال�رسعة من
اقت�صاديا،
دولة متعرثة
ً
�إىل ال�����ص��ف الأول من
ال��دول �صاحبة االقت�صاد
������ارا يف
الأك��ث��ر ازده� ً
العامل؟

دراسس

ات و أأب
ح
ا
ث

اجلغرافيا
ت���ق���ع ال��ب��رازي�����ل يف ال��ن�����ص��ف
اجل��ن��وب��ي م��ن ال��ق��ارة الأم�يرك��ي��ة،
وت�شكل ت��ق��ري� ً�ب��ا ن�صف م�ساحة
�أم�يرك��ا اجلنوبية� ،أي م��ا ي��وازي
( 8,511,965ك���ل���م .)2متت ّد
على الق�سم ال�رشقي لهذه القارة
على م�ساحة طولها من ال�شمال
�إىل اجلنوب نحو  4395كلم ،ومن
الـ�رشق �إىل الغــرب نحو 4319
كلم .ت�سعة �أع�شار هذه امل�ساحة
ت��ق��ع ب�ين خ��ط الإ���س��ت��واء وم���دار
اجلدي.
حت ّد الربازيل جميع دول �أمريكا
اجل��ن��وب��ي��ة م���ا ع����دا الإك�������وادور،

عمالق اقت�صادي
من الإفال�س �إىل «بالنو ريال»
التاريخ
مت اكت�شاف
ّ
ال���ب���رازي�������ل ال����ع����ام
 1500على ي��دي البحار
الربتغايل بيدرو الفاريز كابرال،
بعد ذلك تدفّ ق الربتغاليون �إىل
البالد اجلديدة ،وعملوا على �إبعاد
واعتبارا من
ال�سكان الأ�صليني،
ً
ال��ع��ام  1550ب���د أ� الربتغاليون
ب�إح�ضار العبيد من �إفريقيا ،وقد
ا�ستمر هذا الأمر حتى العام 1888
ّ
عندما �ألغي الرق.
تناف�سا
���ش��ه��دت ه���ذه ال��ب�لاد
ً
م��ا ب�ين ال�برت��غ��ال و�أ�سبانيا منذ
دمويا انتهى
و�رصاعا
اكت�شافها،
ً
ً

وت�شيلي ،حدودها الربية حواىل
 15,719ك��ل��م� ،أم����ا ح��دوده��ا
البحرية على املحيط الأطل�سي
تعرجاتها حواىل � 9آالف
فتبلغ مع ُّ
كلم ،وه��ي خام�س �أك�بر دول��ة يف
العامل من حيث امل�ساحة.
الأرا���ض��ي الربازيلية مبعظمها
���ص��احل��ة ل���ل���زراع���ة وغ��ن��ي��ة ج��� ًدا
باملوارد الطبيعية واملعدنية.
مت��ل��ك ال�ب�رازي���ل �أو����س���ع غ��اب��ة
ا�ستوائـيــة يف العالــم هي غابـة
نهر الأم��ازون (ثاين �أطول نهر يف
العامل بعــد نهر النيل) ،وت�شكّ ــل
�أكرب مولّــد وخمــزون للأوك�سجني
فـوق الكـرة الأر�ضية.
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بتوقيع معاهدة جعلت هذا الق�سم
م��ن ق���ارة �أم�ي�رك���ا اجل��ن��وب��ي��ة من
ن�صيب الربتغال وهو ما عرف يف
ما بعد بالربازيل� ،أما باقي القارة
فكانت من ن�صيب �إ�سبانيا.
ا�ستقلّت الربازيل عن الربتغال
العام  1822و�أعلنت �إمرباطورية،
والعام  1889حت َّولت �إىل جمهورية
ا�ستمرت حتى العام  1930عندما
ّ
� ِ
أ�سقطَ ت هذه اجلمهورية بالقوة
لتقوم اجلمهورية الثانية التي
ا�ستمرت حتى مطلع ال�ستينيات
ّ
م��ن ال��ق��رن الع�رشين ح�ين عانت
ا�ضطرابات �سيا�سية .وعلى �أثر
ث���ورة غ�ير دام��ي��ة ال��ع��ام 1964

�إ�ستلم اجلي�ش ال�سلطة فيها.
ا�ستمر ه��ذا الأم���ر حتى منت�صف
ّ
الثمانينيات عندما �أعيدت ال�سلطة
للمدنيني والنظام الدميقراطي،
هي�أت ال�سلطة الع�سكرية
بعد �أن ّ
البنية التحتية لإع��م��ار ال�برازي��ل
وج��ل��ب اال���س��ت��ث��م��ارات ال��ك��ب�يرة،
و�أ�س�ست لبناء �سيا�سي دميقراطي
ا�ستمر العمل
ح��ر .وبالفعل فقد
ّ
بنظام االنتخاب وف��ق الد�ستور
اجلديد حتى اليوم.
تت�ألف ال�برازي��ل
حاليا من 26
ً
والي��ة احت��ادي��ة ،و�إقليم ف��درايل،
ع��ا���ص��م��ت��ه��ا ال�����س��ي��ا���س��ي��ة مدينة
برازيليا.
ال��ب�رازي����ل ال���ي���وم ج��م��ه��وري��ة
ف���درال���ي���ة ،ورئ��ي�����س��ه��ا ي��ت��م� ّت��ع
ب�صالحيات ت�شبه �صالحيات رئي�س
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم�يرك��ي��ة،
وهناك �سلطة ق�ضائية م�ستقلة
وحمكمة عليا ،كما �أن هناك �سلطة
ت�رشيعية على امل�ستوى الفدرايل
مبجل�سي النواب وال�شيوخ،
تتمثَّل
َ
منتخبني م��ب��ا��شرة م��ن ال�شعب،
وت��ت��م � ّت��ع ك���ل والي����ة ب�سلطتها
التنفيذية ،والت�رشيعية والق�ضائية
اخلا�صة ،كذلك البلديات التابعة
لكل والية...
املوارد
ت��ع��ت�بر ال�ب�رازي���ل م��ن ال��ب��ل��دان
الغنية ج � ًدا مب��وارده��ا الطبيعية
والب�رشية املختلفة ،فهي متلك
�أرا����ض���ي زراع���ي���ة خ�����ص��ب��ة تنتج
خمتلف �أنواع املزروعات والفواكه
م�ستفيدة م��ن ث��روت��ه��ا املائية
ال�ضخمة (فيها �أكرث من �ألف نهر).
كذلك متتلك ث��روة حرجية هائلة
تتمثَّل بغابات الأمازون و�أ�شجارها
املختلفة وامل��ت��ن��وع��ة واملفيدة
يف ال�صناعات واملنتجات الطبية
وال��غ��ذائ��ي��ة� .أم����ا ب��اط��ن الأر�����ض

فيحتوي كميات كبرية م��ن خام
احل��دي��د والبوك�سيت والنحا�س
والف�ضة وال��ذه��ب وال��ي��وران��ي��وم
م��ا جعلها م��ن ال����دول الأوىل يف
ال��ع��امل يف �إن���ت���اج ه���ذه امل��ع��ادن
وت�صنيعها ،وبخا�صة خام احلديد
حيث يوجد يف بع�ض الأماكن على
�شكل ت�لال ب���ارزة وال يحتاج �إىل
عمل املناجم .بالإ�ضافة �إىل هذا
كله ثمة ث���روة ب�ترول��ي��ة وغ��ازي��ة
وخ�صو�صا يف
مهمة يف ال�برازي��ل
ً
البحر املقابل ل�شواطئها ،ويق َّدر
مب��ل��ي��ارات الأم���ت���ار امل��ك��ع��ب��ة ،ما
يجعلها ت�ستورد
ق�سما �ضئيالً
ً
فقط ال�ستهالكها املحلي.
ويف ال�ب�رازي���ل ث����روة حيوانية
�ضخمة ت�ساعدها يف زي��ادة حجم
�صادراتها من اللحوم واملعلبات
والأ�سماك.
ال�سكان
يعترب ال�سكان يف الربازيل من
�أه���م امل����وارد ال��ت��ي �أ���س��ه��م��ت يف
تط ُّور البالد يف املجاالت املختلفة،
ذل��ك �أن ه����ؤالء ال�سكان ينتمون
�إىل �أمم و�أع���راق خمتلفة جتمعوا
خالل اخلم�سماية عام املن�رصمة من
�أوروبا و�آ�سيا و�إفريقيا ،بالإ�ضافة
�إىل �سكانها الأ�صليني.
ي��ق�ترب ع��دد �سكان ال�برازي��ل
ال��ي��وم م��ن  200م��ل��ي��ون ن�سمة
وتعترب الدولة اخلام�سة يف العامل
بالن�سبة �إىل عدد ال�سكان ،وه�ؤالء
ي��ن��ت��م��ون �إىل �أ����ص���ول� :إي��ط��ال��ي��ة
(� -)%15إ�سبانية (� -)%8أملانية
( -)%6عربية ( %7من �ضمنهم 8
ماليني لبناين).
ك���ذل���ك ه���ن���اك ن�����س��ب��ة ك��ب�يرة
م���ن ال��ي��اب��ان��ي�ين وال��ب��ول��ن��دي�ين
وال���ه���ول���ن���دي�ي�ن وال�����ص��ي��ن��ي�ين
وال��ك��وري�ين وه��ذا بالإ�ضافة �إىل
�سكانها الأ���ص��ل��ي�ين والأف���ارق���ة
اجلي�ش  -العدد رقم 308

و�سالالتهم .ومن الالفت �أن هناك
�أك�ث�ر م��ن  100مليون برازيلي
هم من الطاقة العاملة الن�شطة
يف ميادين االقت�صاد الربازيلي
ال��زراع��ي -ال�صناعي -التجاري
واخلدماتي.
36

�شباط 2011

االقت�صاد الربازيلي
ت��ع��ت�بر ال��ب��رازي�����ل ال����ي����وم يف
طليعة دول «ال�بري��ك» ()BRIC
(ال��ب�رازي����ل ،ورو����س���ي���ا ،وال��ه��ن��د
وال�صني) �أي الدول ذات الإمكانات
االقت�صادية الكبرية ،وال�سيا�سات

ال�برازي��ل ع��م�لاق زراع���ي ،فهي
ال���دول���ة الأوىل يف �إن���ت���اج ال�بن
واحلوام�ض والكاكاو ،ومن الدول
الأوىل يف �إن��ت��اج ال�سكر والقطن
وال�صويا والقمح ،و�صناعة النبيذ،
وت�صدير اخل�ضار والثمار واللحوم
والأ�����س����م����اك .ومي���ت���از ق��ط��اع��ه��ا
ال����زراع����ي مب�����ش��اري��ع الت�صنيع
ال���زراع���ي وا���س��ت��غ�لال الأرا����ض���ي
الوا�سعة لديها يف اال�ستثمار يف
ه���ذا ال��ق��ط��اع ،ال���ذي يعترب �أح��د
�أعمدة جتارتها مع اخلارج.

اخلارجية النامية املنفتحة على
وخ�صو�صا
احلر،
ً
العامل واالقت�صاد ّ
الدول النامية .وهي تقيم كذلك
التحالفات االقت�صادية مع الدول
املتقدمة ،فهي ع�ضو يف منظمة
التجارة العاملية ،والـ  ،G20كما

• القطاع ال�صناعي:
ي�شكل ب��ن��اء و���س��ائ��ل امل�لاح��ة،
م��ن ال�����زوارق وال��ي��خ��وت الفخمة
�إىل ن��اق�لات النفط (�سعة 300
�أل��ف ط��ن) ،والطائرات املختلفة
الأحجام ،كذلك املعدات ال�ضخمة

�أنها ع�ضو يف خمتلف امل�ؤمترات
واالت��ف��اق��ات املتعلقة بالبيئة،
واملعاهدات الدولية املختلفة.
يقوم االقت�صاد الربازيلي اليوم
على:
• القطاع الزراعي:
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والثقيلة وال��ق��اط��رات� ،أح��د �أه��م
رك��ائ��ز ال�����ص��ن��اع��ات ال�برازي��ل��ي��ة
الثقيلة ،كذلك �صناعة ال�سيارات
ب ��أح��ج��ام��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة ،و�أن��ظ��م��ة
ال���������رادارات وال��ك��ا���ش��ف��ات عن
ب��ع��د .ك��ذل��ك ف��ال�برازي��ل ت�صنع
ع��ت��اد امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة وب��رجم��ت��ه��ا
للقطاع امل�رصيف والإلكرتونيات
والأل���ع���اب والأخ�����ش��اب والأث����اث
والأدوات املنزلية ،واملنتوجات
البرتوكيماوية والأحذية والورق،
و�أج����ه����زة االت�������ص���ال ال�����س��ل��ك��ي��ة
وال�ل�ا����س���ل���ك���ي���ة .وت���ع���ت�ب�ر ه���ذه
امل�صنوعات من �أه��م الركائز يف
�صادراتها وجتارتها اخلارجية.
• القطاع التجاري:
التجارة الربازيلية ه��ي الأك�بر
يف �أم�ي�رك���ا ال�لات��ي��ن��ي��ة وه����ي يف
تطور م�ستمر بعد نهو�ضها من
كبوتها االقت�صادية منت�صف عقد
الت�سعينيات من القرن املا�ضي،
وبعد اعتمادها �سيا�سة اقت�صادية
ونقدية �أتاحت لها �إنقاذ عملتها
و�سداد ديونها .
ال�سيا�سة االقت�صادية
قامت على مبد�أ خ�صخ�صة الكثري
من م�ؤ�س�ساتها العامة واخلا�صة
ل���دول وم�ؤ�س�سات مالية دائنة
أ�سهما كثرية من
لها ،فقد باعت �
ً
�رشكاتها ل��ه��ذه ال���دول وجعلتها
�رشيكًا معها يف �إعادة تفعيل عمل
هذه امل�ؤ�س�سات وزيادة �إنتاجها،
كما �أن��ه��ا �سمحت لال�ستثمارات
الأجنبية ور�ؤو�س الأموال بالتدفق
للعمل يف امل��ج��االت ال�صناعية
وال��زراع��ي��ة وامل��ن��اج��م وا�ستخراج
النفط والذهب وا�ستغالل الغابات
وغ�ي�ره���ا م���ن جم����االت الإن���ت���اج،
اعتبارا
وذل��ك بعد �أن ا�ستطاعت
ً
م��ن ال��ع��ام � 1995أن حت��� ّد من
ح��ج��م الت�ضخم وت��وق��ف ت��ده��ور

«عملتها» القدمية «الكروزيرو»،
بوا�سطة خطة مبتكرة تعرف با�سم
«بالنو ري��ال» (.)Plano Real
�إ�ستطاعت من خ�لال ه��ذه اخلطة
تثبيت الأ���س��ع��ار والأج����ور ووق��ف
التدهور والت�ضخم ،ومن ثم �ألغت
عملتها القدمية واعتمدت عملة
جديدة هي «الريال» املوازية يف
قيمتها الدوالر الأمريكي ،وبذلك

قوة �صاعدة
ال�برازي��ل ق��وة �صاعدة يف عامل
اليوم ،وميتاز اقت�صادها بالنمو
ال����سري��ع ،وك��م��ا ي��ت��وق��ع رئي�سها

ا�ستطاعت ا�ستقطاب الكثري من
ال�رشكات العاملية ور�ؤو�س الأموال
لال�ستثمار يف املجاالت املختلفة،
ل���وف���رة امل�����واد اخل����ام ورخ�����ص
اليد العاملة ولكرثة الأ���س��واق
واال�ستهالك �سواء املحلي �أو
الإقليمي على م�ستوى القارة
�أو ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل،
وهي مل تت�أثر كثريا ً بالأزمة
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة الأخ�ي�رة
نهاية .2008
مت��ت��از ال�ب�رازي���ل ب��ك��ون��ه��ا ب�لاد
جذب �سياحي مهم ج ًدا �إذ يزورها
�سنويا
�أك�ثر من  5ماليني �سائح
ً
خ�����ص��و� ً��ص��ا مب��ن��ا���س��ب��ة االح��ت��ف��ال
«بالكرنفال» ال�سنوي امل�شهور
على م�ستوى العامل يف «ري��و دو
ج��ان�يرو» .ك��ذل��ك ف����إن ال�برازي��ل
م�شهورة يف لعبة ك��رة القدم� ،إذ
�أنها الأوىل فيها يف العامل وفازت
بك�أ�س العامل  5مرات وهي �ستكون
م�ضيفة ك�أ�س العامل القادم العام
 .2014وهذا بدوره يفتح الباب

ال�����س��اب��ق دا���س��ي��ل��ف��ا ف��إن��ه��ا
�ست�صبح خام�س اقت�صاد يف العامل،
وق��ب��ل �إق��ام��ة الأل��ع��اب الأومل��ب��ي��ة
فيها العام � 2016إذا ما توافرت
الإرادة ،وهي ت�سعى لذلك بخطى
حثيثة .كما �أنها ت�سعى لأن ت�صبح،
ع�����ض��واً دائ���م���ا ً يف جمل�س الأم���ن
ال���دويل ب�صفتها ال��دول��ة الأك�بر
والأق�����وى يف �أم�ي�رك���ا اجل��ن��وب��ي��ة،
و�إح��دى ال��دول العظمى القادمة.
وت�����س��ع��ى ال�ب�رازي���ل �إىل تثبيت
دوره���ا و�أهميتها العاملية من
خالل القيام بو�ساطات حلل بع�ض

الزدي������اد ان��ت��ع��ا���ش اق��ت�����ص��اده��ا
و�إنتاجها وزيادة مواردها املالية
وت��خ��ف��ي�����ض ال��ب��ط��ال��ة ،وازده�����ار
قطاعاتها االقت�صادية املختلفة.
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الأزم����ات وامل�����ش��اك��ل امل��زم��ن��ة يف
العامل كق�ضية فل�سطني وامللف
النووي الإي���راين ،وت�ضطلع بدور
الو�سيط لتقريب وجهات النظر
املختلفة ،فهي حليف قوي ولكن
م�ستقل للدول الغربية وحت��اول
�أن تكون لها �شخ�صيتها املميزة
عن الآخرين ،وهي متلك مقومات
ذلك...

املراجع:
• ال�برازي��ل :ملخ�ص تاريخي-
وزارة العالقات اخلارجية �سفارة
الربازيل يف لبنان العام .2001
• www.cia-factbookBrazil.
• www.wikipediaBrazil.
الهوام�ش:
• ال�بري��ك BRIC :ه��ي الأح���رف
الأوىل م��ن �أ�سماء ال���دول الآت��ي��ة:
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China- Inde- Russia Brazilوهي الدول التي نه�ضت
اقت�صاديا منذ مطلع القرن احلايل
ً
وبرزت بقوة على م�رسح الإقت�صاد
العاملي املتق ّدم.
• بالنو ري��ال (:)Plano Real
هو املخطط الذي ابتدعه الرئي�س
ال�برازي��ل��ي ه�نري��ك��ي ك��اردو���س��و
ال���ع���ام  1995لإن����ق����اذ ال��ن��ق��د

الربازيلي (الكروزيرو)
ووق��ف الت�ضخم وذل��ك
ب���اخ�ت�راع ع��م��ل��ة وه��م��ي��ة
(وح��دة نقد ثابتة مقابل
ال����دوالر) وت�سعري ال�سلع
والأجور والرواتب وال�رضائب
على �أ�سا�سها مهما تغريت
ك��م��ي��ة ال����ك����روزي����رو ال��ت��ي
ت�ساويها ،وذل��ك خللق الثقة
يف نفو�س الربازيليني والعامل
بالعملة الوطنية.
وبعد ع��دة �شهور من التعامل
بهذه ال��وح��دة النقدية امل�سماة
(ري������ال) وال���وه���م���ي���ة ،ع��م��د �إىل
ر�سميا ،وطباعتها بعد
اعتمادها
ً
�أن تر�سخت يف عقول النا�س كعملة
ثابتة ،وذات قيمة حمرتمة.
وب��ذل��ك ا�ستطاع ج��ذب ر�ؤو���س
الأم����وال م��ن اخل���ارج لال�ستثمار
يف خمتلف ال��ق��ط��اع��ات املنتجة
يف ال�برازي��ل وه��ي كثرية ،وهكذا
�أنقذ االقت�صاد الربازيلي و�أنع�شه
ليو�صله �إىل م�ستوى متق ّدم.

زلزال م�رص
ورعـب ا�رسائيل
«الأ����ش���خ���ا����ص ال���وح���ي���دون يف
م����صر امل��ل��ت��زم��ون ال�����س�لام معنا
ه��م �أول��ئ��ك الأ�شخا�ص يف دائ��رة
الرئي�س مبارك الداخلية .و�إذا مل
يكن الرئي�س املقبل واح ًدا منهم
فنكون يف ورط���ة» ،ه��ذا م��ا قاله
الدبلوما�سي الإ��سرائ��ي��ل��ي �إيلي
�شاكيد يف �صحيفة نيويورك
��م
ت��امي��ز خم��ت����صرًا ب��ذل��ك �أه� ّ
ت��داع��ي��ات ال��زل��زال امل�رصي
ع��ل��ى ال��ك��ي��ان ال�����ص��ه��ي��وين.
وال�صحف الإ�رسائيلية الكربى
م���ن ج��ه��ت��ه��ا دارت ع��ن��اوي��ن��ه��ا
الأ���س��ا���س��ي��ة ح���ول حم���ور «ال����شرق
الأو�����س����ط اجل���دي���د» يف �إ����ش���ارة
�ساخرة �إىل ما كان قد ب�شرّ به منذ
الت�سعينيات الرئي�س الإ�رسائيلي
احل����ايل ���ش��م��ع��ون ب�يري�����س وم��ن
بعده قيادات �أمريكية خمتلفة،
ال�سيما �إدارة الرئي�س بو�ش الإبن
واملحافظني اجل��دد ،يف حني �أن
التحوالت والتطورات الإقليمية
كانت ت�سري بعك�س اخل��ط ال��ذي
ر�سمته هذه القوى .فاالنتخابات
الفل�سطينية �أف�����رزت �سيطرة
حما�س على ق��ط��اع غ���زة ،وح��رب
ال��ع��ام � 2006أدت �إىل زي���ادة
قوة املقاومة وثباتها يف لبنان،
والنفوذ االيراين تزايد يف العراق،
ا�سرتاتيجيا نحو
وتركيا حت َّولت
ً
�سوريا و�إيران ،الأمر الذي انعك�س

�إعداد:
�إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون اال�رسائيلية
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يف ا��سرائ��ي��ل ت���زاي���داً يف ان��ح��راف
ال��ق��وى ال�سيا�سية نحو اليمني
ال�شوفيني امل��ت��ط� ِّ�رف يف خطوة
وقائية واحرتازية مما قد يحمله
امل�ستقبل م��ن حت���والت لي�ست
يف �صالح امل����شروع�ين الأم�يرك��ي
والإ�رسائيلي يف املنطقة.
بالإ�ضافة �إىل ما تق ّدم يخ�شى
الإ��سرائ��ي��ل��ي��ون ع���دم ا���س��ت��ق��رار
الأو�����ض����اع يف الأردن يف ح��ال
جن���اح ال���ث���ورة يف م����صر بتحقيق
ك��ام��ل مطالبها التغيريية على
ال�صعي َدين الداخلي والإقليمي.
ومثل ه��ذا الأم���ر ق��د ي����ؤ ّدي على
الأرج���ح �إىل ت��راج��ع املفاو�ضات
م��ع ال�سلطة الفل�سطينية ،بل
نهائيا .ومثل هذه
�إىل �إلغائها
ً
التط ُّورات �سيعني يف نظر كبار
الع�سكريني الإ�رسائيليني �رضورة
�إح���داث حت��والت ا�سرتاتيجية يف
التخطيط لأمن �إ�رسائيل القومي يف
امل�س
امل�ستقبل ،ال�سيما يف حال
ّ
باتفاقية كامب ديفيد املوقعة
علما
مع م�رص منذ العام ً .1979
ب�����أن ه���ذه امل��ع��اه��دة ك��ان��ت قد
جعلت �إ�رسائيل ُتقْ ِبل على خف�ض
م��ي��زان��ي��ة دف��اع��ه��ا م��ن  %23من
�إج��م��ايل ال��ن��اجت ال��ق��وم��ي لديها
منذ تلك احلقبة �إىل  %9فقط
حاليا ،بالإ�ضافة �إىل خف�ض عديد
ً
يوفّ
ر طاقات ب�رشية
جي�شها ،ما

�إ�ضافية �إىل الطاقة الإنتاجية.
ه�����ذا االن����ق��ل�اب ال�����س��ل��ب��ي يف
املعادلة اال�سرتاتيجية الإقليمية
يتفاقم �أك�ثر ف��أك�ثر على �ضوء
تق ّدم �إيران يف تطوير �صناعاتها
الع�سكرية التقليدية والنووية.
أي�ضا يف
كما وجتلّى هذا االنقالب � ً
تزايد احلديث عن تقدمي الدعم
الإ�رسائيلي ال�رسي والعلني �ض ّد
انتفا�ضة ال�شعب امل�رصي ،حيث
كان الف ًتا موافقة �إ�رسائيل على �أن
ين�رش اجلانب امل�رصي  800جندي
يف منطقة �سيناء املحاذية لقطاع
غ��زة وذل��ك خالفً ا لبنود اتفاقية
���رت نزع
ك��ام��ب ديفيد ال��ت��ي �أق� ّ
تقريبا.
�سالح �سيناء ب�شكل كامل
ً
يف ه��ذا ال�سياق ت�برز جملة من
الق�ضايا اال�سرتاتيجية البالغة
الأه��م��ي��ة ال��ت��ي جت��ع��ل �إ��سرائ��ي��ل
�ام��ا حالكة وخميفة من
تعي�ش �أي� ً
تاريخها �أبرزها:
• اخلوف من تكرار �سيناريو �شاه
�إي���ران يف م�رص م��ا ي�شكّ ل كارثة
�إقليمية لإ�رسائيل ،خ�صو�صا ً �إثر
خ�سارتها تركيا التي كانت ت�شكل
مع �إيران ال�شاه و�أثيوبيا املثلث
القاتل املحيط بالدول العربية.
• اخل��وف م��ن ال��ق��وى املر�شحة
خل�لاف��ة ن��ظ��ام م��ب��ارك وه��ي قوى
قومية نا�رصية و�إ�سالمية وي�سارية
ودميوقراطية ،وهي كلها تقف يف
املوقع املعادي لإ�رسائيل.
• اخل���وف م��ن �ضغط املعادلة
اجل���دي���دة ع��ل��ى واق����ع الق�ضية
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة واال���س��ت��ي��ط��ان
ال�صهيوين ،وم��ا يرتبط ب��ه من
م�شاريع تو�سعية يف فل�سطني
و�سائر �أنحاء املنطقة.
• اخلوف من حلول الدميوقراطية
يف العامل العربي ،ما يجعل �إ�رسائيل

�إ��سرائ��ي��ل دول��ة حمتلّة وعدائية،
خ�صو�صا على �ضوء ما ارتكبته
ً
حربي العامني 1967
�إ�رسائيل يف َ
و 1973من جرائم �ضد الأ��سرى
امل�رصيني ،وعلى �ضوء ما يديل به
رئي�س الدبلوما�سية الإ�رسائيلية
الإره��اب��ي ليربمان من ت�رصيحات
هوجاء تنذر بق�صف ال�س ّد العايل
و�إغ����راق ال��ق��اه��رة مب��ي��اه النيل،
بالإ�ضافة �إىل �شبكات التخريب
والتج�س�س التي تعيث ف�سا ًدا يف
ّ
م�رص وتك�شف النوايا ال�صهيونية
اخلبيثة نحو ه��ذا البلد العربي
الكبري.
مهما كان الأمر ف�أحداث تون�س
وم����صر ق��د غ�َّي�رَّ ت وج��ه املنطقة،
جذريا يف
انقالبيا
معلما
و�شكّ لت
ً
ً
ً
امل�شهد اال�سرتاتيجي الإ�رسائيلي
ال��ع��ام يف حالتي احل��رب وال�سلم
وخ�صو�صا
على خمتلف اجلبهات
ً
اجلبهات الفل�سطينية وال�سورية
واللبنانية وثم امل�رصية حيث �شكّ ل
تفجري �أن��ب��وب الغاز يف العري�ش
واح ًدا من �أوىل امل�ؤ�رشات ال�سلبية
على امل�صالح الإ�رسائيلية.
على ال�صعيد ال�سيا�سي �أ�شار
الكاتب الإ�رسائيلي ت�سفي بارئيل
�إىل �أن م����صر ب��رئ��ا���س��ة الرئي�س
ح�����س��ن��ي م���ب���ارك ك���ان���ت مب��ن��زل��ة
عامل ا�ستقرار وت��وازن يف ال�رشق

تواجه مزي ًدا من التحديات.
• اخلوف من الدعوات الأمريكية
والأوروب�������ي�������ة �إىل ع�����دم ق��م��ع
امل��ظ��اه��رات امل��دن��ي��ة ال�سلمية،
إحراجا للنظام احلاكم
ما ي�شكّ ل � ً
الذي تراهن عليه �إ�رسائيل ب�شكل
كبري لت�أمني م�صاحلها الأمنية
واالقت�صادية واال�سرتاتيجية.
• اخل�����وف م���ن ح���م�ل�ات �ضغط
عاملية على �إ�رسائيل حلملها على
�إق��رار ال�سالم مع الفل�سطينيني
بال�رشوط الدولية غري املتطابقة
م��ع ���ش�روط ال��ي��م�ين ال�صهيوين
املتطرف ،ولي�س ذلك من منطلق
ّ
حم��ب��ة الفل�سطينيني وال��ع��رب،
و�إمن��ا من منطلق الإق��رار ب�رضورة
حلّ هذا ال�رصاع املتقيح ،على نحو
يحفظ ماء وجه الوجود الأمريكي
يف العاملني العربي والإ�سالمي،
خ�صو�صا على �ضوء ما ك��ان قد
ً
�أعلنه الرئي�س �أوب��ام��ا يف جامعة
ال��ق��اه��رة قبل نحو ع��ام ون�صف،
وعلى �ضوء التملّ�ص الإ�رسائيلي
امل�ستمر م��ن م��وج��ب��ات ال�رشعية
الدولية ،حتى قيل �أن �إدارة �أوباما
عاجزة عن الوقوف بوجه العناد
الإ�رسائيلي.
ُي�ضاف �إىل م��ا ت��ق� ّدم �أن نظرة
ال�����ش��ع��ب امل�������ص�ري ب ��أغ��ل��ب��ي��ت��ه
ال�����س��اح��ق��ة مل ت��خ��رج ع��ن اع��ت��ب��ار

يخ�شى الإ�رسائيليون

عدم ا�ستقرار الأو�ضاع يف الأردن
يف حال جناح الثورة يف م�رص

بتحقيق كامل مطالبها التغيريية

على ال�صعي َدين الداخلي والإقليمي
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الأو����س���ط ,وب��ال��ت��ايل ف����إن تخلّي
وا���ش��ن��ط��ن ع��ن ال��رئ��ي�����س يعترب
ر�سالة �سيئة وخميفة �إىل احللفاء
الآخ��ري��ن يف املنطقة .وي�ضيف
ال��ك��ات��ب �أن ال��ث��ورة ب��ح��د ذات��ه��ا
�أم��ر رومان�سي ,لكن ما يحدث يف
م�رص يجب �أن يثري اخل��وف لدى
قراءة هذه التطورات على خلفية
اخلارطة ال�سيا�سية ملنطقة ال�رشق
الأو����س���ط .وي�ضيف ب��ارئ��ي��ل �أن
ان�شغال م�رص ب�أو�ضاعها الداخلية
مل��دة طويلة ق��د يف�سح املجال
ل����دول �أخ�����رى م��ث��ل ال�����س��ع��ودي��ة
�أو ���س��وري��ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع تركيا
و�إي��ران ،للحلول حملها يف قيادة
احلركة ال�سيا�سية الإقليمية الأمر
ال��ذي يعني تلقي �رضبة موجعة
للم�صالح الأمريكية والإ�رسائيلية
على ح ّد �سواء.
�أم��ا الكاتب الإ�رسائيلي جدعون
ليفي فيختلف م��ع ه��ذه ال��ر�ؤي��ة
وي�سخر م��ن «ال��ذع��ر ال�صامت»،
على ح� ّد قوله ،ال��ذي يعرتي تل
معتربا �أن نهاية
�أبيب ووا�شنطن،
ً
اال���س��ت��ب��داد يف ال����شرق الأو���س��ط
لي�ست �أم� ً�را �سيئا ً �إىل هذا احل ّد،
ال�سيما �أن��ه على مرمى حجر ،ثمة
متظاهرون فل�سطينيون تطلق
عليهم ال�سلطات الإ�رسائيلية النار
القاتلة ويده�سهم امل�ستوطنون
يف ال�ضفة الغربية .ويتفق الكاتب
الإ��سرائ��ي��ل��ي روع��ي��ه ت�شيكي مع
ليفي �إذ يقول :ال خوف من حت ّول
م�رص �إىل الدميوقراطية حتى لو
ان�����ض� ّ�م الأخ����وان امل�سلمون �إىل
العملية ال�سيا�سية ،ففي �إ�رسائيل
�أي��� ً��ض��ا ن��ظ��ام ع��ل��م��اين ي�����ض� ّ�م يف
متطرفً ا
دينيا
حزبا
تركيبته � ً
أي�ضا ً
ً
ّ
مثل �شا�س و�شخ�صية مت�ش ّددة
مثل ليربمان.

من ال

تاريخ

�شباط

�إعداد :العميد انطوان جنيم

معركة الأمازونيات

ا
ل
ن
�
س
ا
ء
ا
مل
ح
ا
ر
ب
ا
ت
جهد وت�صميم و�أحيا ًنا مكر وخداع
ا�ضطلعت الن�ساء عرب التاريخ بدور ع�سكري
�أق��ل رجولية ،و�أق��ل تب ّج ًحا و�إدع���اء لل�شجاعة،
ودائما �أكرث توا�ض ًعا
مكرا ودها ًء،
ً
ً
وغالبا �أكرث ً
لأنهن ال يحملن بطوالتهن رايات وبيارق كما
دائما على ال�صدور و ُتعر�ض يف
الأو�سمة معلقة
ً
كل حلظة ومنا�سبة.
بع�ضهن بطالت �سفكن دماءهن يف القتال
ك��م��ا ج���ان دارك ال��ت��ي غ���دت ق��دي�����س��ة ،وج��ان
ها�شيت رمز مقاومة العدو الزاحف من خارج
البالد ،وغريهما.
وثمة ن�ساء حماربات ومنا�ضالت كالأمازونيات،
تلك املحاربات املرعبات املرهوبات اجلانب

اللواتي �أغرين الأبطال اليونانيني ،وكن�ساء
بهنزين ( )BEHANZINاللواتي تكوكنب
�ألوية م�سلَّحة بالبنادق وال�شفرات و�أقوا�س
وتقودهن امر�أة
الن�شاب والأ�سهم امل�سمومة
َّ
وكن خميفات يف القتال بف�ضل حتلِّيهن بروح
الت�ضحية� ،أنهن كونوا�شي (،)KUNOICHIS
الن�سخة الن�سائية من النينجا.
لهن احلرب
ي�را ،هناك الن�ساء اللواتي
َّ
و�أخ� ً
هن يعرفن ،كما الرجال ،ا�ستعمال
�سبب حياةَّ .
ال�سالح ،وبث الرعب .وكذلك ،متتلكهن ومثلهم
�أحيا ًنا� ،شهوة ال��دم واالنحالل اخللقي� :أنهن
الن�ساء القرا�صنة مثيالت امللكتني فردغونر
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أثرا حزي ًنا يف
وبرونوهو اللتني تركت جرائمهما � ً
تاريخ فرن�سا.
من ناحية ثانية ،يجدر بالذكر �أن الن�ساء مع
كل ذلك دفعن �رضيبة حرب عالية :فقبل �أن
تكن �صانعات النزاعات كن ال�ضحايا الرئي�سة:
ّ
ا�ضطهدن ،اغت�صنب ،تلقّني الإه��ان��ات .ومل
تكن ثورتهن و�شجاعتهن يف القتال غري الفتة
للنظر.
�إن الن�ساء املحاربات� ،إن حتت �شكل قدرهن
ال�شخ�صي كما ب��ودي��ك��ا وج���ان دارك وم��اري
مارمان� ،أو حتت �شكل فرق ع�سكرية ك ّونتها،
هن انعكا�س
كما الأمازونيات والكونوا�شيات ّ
ودائما
للمكانة التي احتلّتها الن�ساء يف التاريخ.
ً
على الهام�ش ،أُ�كْ � ِره��ن على ت�سلم ال�سلطة،
��ورط يف عمل ،مظهرات جه ًدا �أك�ثر من
�أو ال��ت ُّ
وت�صميما �أكرب ،وقوة �شخ�صية مثالية،
الرجال،
ً
�أو اللجوء �إىل املكر واخلداع .لقد دخلن التاريخ
من�سيات.
ومع ذلك هن يف الغالب
ّ
غائبات عن ميادين القتال وحا�رضات
يف احلروب الأهلية
�إرت��ب��ط دور الن�ساء يف ال����صراع��ات امل�سلّحة
بو�ضعهن ال�سيا�سي والإجتماعي.
�إرتباطا ً وثيقًا
َّ
ففي ع�رص بريكل�س ( ،)PERICLESمل تكن
الدميقراطية الأثينية متنح الن�ساء حقوقً ا
اكرث من الغرباء والعبيد ،و�أن تكون مواط ًنا
يونانيا ،كان يعني �أوالً �أن ت�شارك يف الدفاع عن
ً
املدينة .ويف فرن�سا القرون الو�سطى ا�ستثنى
القانون الفرن�سي القدمي ()LOI SALIQUE
الن�ساء م��ن متلّك الأر����ض ب��امل�يراث وارت��ق��اء
حق َ�ش ْه ِر ال�سيف،
العر�ش امللكي ،وبالتايل من ِّ
ِ
كليات
فغ َ
نب عن �ساحات القتال ليك َُّن مع ذلك ّ
الوجود يف احل��روب الأهلية ،وكانت الثورات
املف�ضل.
ميدانها
ّ
غاليا
مع ذلك ،دفعت الن�ساء �رضيبة احلرب
ً

ج ًدا ،والتي �إن مل تكن م�ساوية ل�رضيبة الرجال
تكن فاعالت
فلي�ست �أقل منها بكثري .وقبل �أن َّ
أ�سا�سيات حيث
كن �ضحاياها ال
يف ال�رصاعات ّ
ّ
�ض َن
�صوابا ك�سبايا حرب
اعتربن خط�أً �أو
ليتعر ْ
ً
َّ
مبنهجية لإهانات قوات العدو .وا�ستمر �إذالل
املر�أة عرب الع�صور من حرب البلوبونري(431
ق.م 404-ق.م) �إىل احلرب العاملية الثانية
عاما
�رورا بحرب الثالثني ً
( )1945-1939م� ً
( .)1648-1618وخ�ي�ر دل��ي��ل ع��ل��ى ذل��ك
الإغت�صاب املنهجي للأملانيات من قبل اجلي�ش
الأحمر عقب احلرب العاملية الثانية.
و�أ�سهمت التط ُّورات التكنولوجية بال ريب،
يف �إدخ���ال الن�ساء �إىل اجليو�ش .وم��ع حتديث
اجل�سدية الف�ضيلة
الأ�سلحة مل تعد ال��ق��وة
َّ
القتالية ال��وح��ي��دة .وب��ع��ب��ارات �أخ���رى� ،ألغت
احل���رب احلديثة احل���دود ب�ين اجلن�سني (مع
العلم �أن الن�ساء �أظهرن بطولة حقيقية ونذكر
منهن الفنلنديات (ال��ل��وت��ا) يف �رصاعهن مع
ال�سوفيات) .ويف ع�رص الآثار ال�صناعية والليزر
ب��ات��ت امل��ع��ارك وح��ت��ى عمليات التالحم
قليلة ج ًدا .ومل يعد الع�رص ع�رص املهمات
البطولية اخليالية� ،أو املعارك اجلبهية
ال�ضخمة كما يف احلروب امليدية.
ل��ق��د اب��ت��ك��رت احل���رب احلديثة
م��ف��ه��وم ال���ع���دو غ�ي�ر امل���رئ���ي.
و�سيطغى الإلكرتونيك والذكاء
اال�سرتاتيجي ،بعد الآن ،على
عدد اجلنود والقوة البحتة.
وب���ال���ت���ايل ف��ف��ي ال��ق��رن
احل����ادي وال��ع����شري��ن ،لن
تعود احل��رب ِح��ك� ً�را على
الرجال.
وم�����ع ن���ه���اي���ة ال���ق���رن ال���ع�����ش�ري���ن��� ،ض� ّ�م
�أول جي�ش يف العامل ،جي�ش الواليات املتحدة
الأمريكية %14 ،من عديده ن�ساء .وخالل حرب
اخلليج الثانية العام  ،1991وط�أت �أقدام �أكرث
�زي ع�سكري الأرا�ضي
من � 40أل��ف �أمريكية ب� ّ
ال�سعودية.
وك��ذل��ك �أ�سهم انفجار احل���روب الأهلية يف
العامل الثالث يف «ت�أنيث» القوى الع�سكرية.
ففي �صفوف التاميل هناك ما ال يقل عن %30
كر�س دخول
ن�سا ًء .و�آخر املظاهر ولي�س �أقلُّهاّ :

الن�ساء اجليو�ش انت�صار غري املتوقَّ ع ،فلقد
وت�صميما �أكرث من الرجال
�س ّجلن فعالية �أكرب
ً
َّهن من ال�رشكاء كما من
يف حني �أ ّنهن ُب ِخ ْ�س َن حق ّ
غالبا ما ت�ستخدم
الأخ�صام .ويف هذا الإط��ار،
ً
الن�ساء للت�سلُّل خلف خطوط العد ّو ولعمليات
الإ�ستعالم.
ون�ستعر�ض يف ما ي�أتي �سري بع�ض الن�ساء
املحاربات.

مواجهة الن�ساء الأ�سطوريات؟ لأن الأمر يتعلَّق
باحلرب بني اجلن�سني ،التي هي من دون �شك
يف ذاكرة بع�ض املجتمعات الأمومية املنت�رشة
على احل��دود الآ�سيوية ،يف �آ�سيا ال�صغرى ،يف
القوقاز ،يف ال�سهل الأوك���راين الرحيب حيث
�أق���ام اليونانيون مالجئهم .ول��ك��ن الحقيقة
تاريخية يف ق�صة «الأمازونيات».
ِ
الأمازونيات ن�ساء حماربات ق ّنا�صاتُ ،يج ْد َن

دور املر�أة يف ال�رصاعات
امل�س َّلحة مرتبط بو�ضعها
ال�سيا�سي والإجتماعي

الأمازونيات
الأ�سطوريات
من املعلوم �أن اليونانيني
يف الع�رص الكال�سيكي كانوا ينظرون �إىل املر�أة
بازدراء :فهي ،وح�سب ،للإجناب وتربية الأوالد
و�إدارة امل��ن��زل ،وال حقوق �سيا�سية لها وال
ت�شارك ال يف اعمال احلقل ،وال يف القتال .ولكن
يف العمق� ،ألمَ يكن اليونانيون يخافون الن�ساء؟
�ص َّو ْرن كن�ساء
بكل ف�ضول ،كانت الأمازونيات ُت َ
جميالت ،مغريات بكل �صفاتهن (وال �سيما
النهدين) .وكانت هذه املحاربات مرهوبات
اجلانب ،مرعبات بحيث �أ َّن ُه َّن كُ َّن يغرين جميع
الأبطال اليونانيني ،ولكن ملاذا كان على ه�ؤالء
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ا�ستعمال القو�س والن�شاب
وال��رم��ح ،ورك���وب اخل��ي��ل ،وق��د قطعن الثدي
الأي�رس لي�ستطعن الرمي بكل �سهولة وفعالية
ا�سمهن �أم��ازو���س ()A-MAZOS
(وم��ن هنا
ّ
�أي املقطوعة الثدي� ،إال �إذا كان الأ�صل �أكرث
تفاهة � A-MAZأي من دون �شعري لأنهن
كُ َّن ال ي�أكلن غري اللحم .رف�ضن رفقة الرجال
�إال للتنا�سل ال��ذي يف �سبيله مار�سن اجلن�س
لي�س �إالّ ليالً كي ال يظهرن �أبداً عاريات .ومن
ه��ن ك��ن يغت�صنب ال��رج��ال .من
جهة ث��ان��ي��ةّ ،
أبناءهن �إال �إذا
وقتلن �
بناتهن �صنعن جنو ًدا،
َ
ّ
ح ّولنهم عبي ًدا بعد ت�شويههم وتعطيل �أحد
�أع�ضائهم ف�لا ي�ستطيعون ال��ق��ت��ال .وهكذا
نرى �أن الأ�سطورة مل ت�ست�سلم لدقائق الأمر،

فالراوي اليوناين كان يبحث عن بث الرعب.
لذا ُح ِك َم على املجتمع اليوناين الأبوي �أن يواجه
الأمازونيات.
ف��ه�يرودوت (امل�����ؤرخ ال��ي��ون��اين) ي���روي �أن
هرياكل�س (هرقل) قاد اليونانيني �إىل مواجهة
مللكتهن
الأم��ازون��ي��ات�� .سرق احل��زام ال�سحري
ّ
هيبوليت ( )HYPPOLYTEوالذي هو عبارة
عن ن�صب تذكاري كُ ِّرم يف

بنيك�س .فق�صدت يف ط��روادة امللك العجوز
فلبى طلبها واع ًدا
فريام لريفع عنها اللعنةّ .
مب�� ِّد ي��د ال��ع��ون ل��ل��ط��روادي�ين يف ح��ال هجوم
وهبت بدورها مل�ساعدة الطرواديني،
يوناين.
ّ
م��ع فرقتها ،بعد وف��اة هكتور.
واجتاحت الأمازونيات
ال�������������ص������ف������وف

بعثة هيبوليت
ملكة الأمازونيات
�إىل تي�سو�س ملك �أثينا

الع�رص الكال�سيكي وجذب اجلموع �إىل معبد هريا
يف �أرغو�س .وبع�ض الأمازونيات اللواتي اقتدن
حرا�سهن وهربن بعيدا ً بعي ًدا.
�إىل �أثينا قتلن
ّ
ب��دوره ،تي�سو�س املرافق هرياكلي�س� ،أغراه
جمال انتيوب فخطفها واقتادها �إىل �أثينا.
وغا�ضبات من هذا اخلطف ،تبعته الأمازونيات،
فبلغن �أثينا حيث تواجهن م��ع اليونانيني.
تي�سو�س
ول��ك��ن ه��ل �أن��ت��ي��وب ق��ادت��ه� َّ�ن لأن
ّ
�أطلقها وتركها لفيدر؟ والأك��ي��د �أنها قتلت
خالل املعارك التي انت�رص فيها اليونانيون بكل
�صعوبة ،بيد �أنها ا�ستطاعت �أن متنح تي�سو�س
طفالً ا�سمه هيبوليت.
بنتزيال ،ابنة الإل���ه �أر����س� ،أ�صيبت بذنبها
يف مقتل �أنتيوب يف املعارك على �أق��دام تلّة

اليونانية ،ووح��ده �أخيل ،ن�صف الإل��ه� ،أم��ل يف
مغرما بها .مع ذلك
هزمية بنتزيال التي كان
ً
قتلها يف معركة وح��ي��دة ،ولكنه مل ي�ستطع
الإف��ت�راق ع��ن جثة حبيبته ال��ه��ام��دة .وعندما
�سخر تر�سيت ( )THERSITEمن معاناته جعل
�أولي�س يقتله.
مع الإلياذة خطا العامل اليوناين خطوة حا�سمة
لأن �أخيل وبنتزيال غدوا مت�ساويني :الأول مات
من �أمله ومعاناته احلب ال�ضائع ،والثانية خ�رست
حياتها.
وهذا يعني �أن الرجال والن�ساء مت�ساوون وال
حاجة �إىل القتال .وانتفت حاجة اليونانيني
�إىل قتل الأمازونيات مع وقوعهم يف غرامهن،
وقبول الأمازونيات رفقة الرجال...
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بوديكا :BOUDICCA
من قي�رص �إىل كالوديو�س
يوليو�س قي�رص هو من اجتاز بحر املان�ش العام
ميكث طويالً عند ال�ضفة
 55ق.م ،ومل
املقابلة وامن���ا اكتفى
ب���ف���ر����ض ج����زي����ة ع��ل��ى
الربيتونيني �سكان ما
ي�سمى يومذاك بريتانيا
(ب���ري���ط���ان���ي���ا ال��ع��ظ��م��ى
احلالية).
واعتبارا من عهد
ً
�أوغ�سط�س ،تكثّفت االحتكاكات
ب�ين ب��ري��ط��ان��ي��ا والإم�ب�راط���وري���ة
الرومانية .وروي ًدا روي ًدا فر�ضت
قبيلة كاتوفلوين نف�سها واحتلّت
جنوب �رشق البالد م ّتخذة عا�صمة لها
كامولودونوم (كول�ش�سرت احلالية).
وعلى عهد كالوديو�س احتلّت �أربع فرق
رومانية بريطانية �ساحقة قبيلة كاتوفلوين.
وعند وف��ات��ه ال��ع��ام  54ق.م �سيطر اجلي�ش
الروماين كذلك على ال�شمال والغرب ،وبلغ بالد
وا�ستمرت»الر ْو َم َنة» تزدهر حتى اندالع
الغال.
َ
ثورة بوديكا.
لقد ا�ستطاع برازوتاغو�س ،ملك الإي�سنيني،
�أن ي�صبح تاب ًعا للإمرباطور كالوديو�س ويحافظ
على لقبه امللكي حت��ت احلماية الرومانية.
وقبل وف��ات��ه ال��ع��ام  61مَ .ع�َّي�نَّ الإم�براط��ور
ن�يرون �رشيكًا يف عر�ش مملكته مع (بوديكا)
وولديه الإثنني .بيد �أن نريون رغب يف �إدارة
الأرا���ض��ي الإي�سنية مبفرده مبا�رشة من دون
حملية م�ستقلة
ال�سماح با�ستمرار �أي �سلطة
ّ
ذاتيا ً .ونفّذ اجلند الأوامر بكل حما�س فطردوا
و�صادروا وحتى اغت�صبوا الأمريتني ،ومن دون
�شك عمل نريون كذلك على ا�ستعادة الأموال
التي منحها كالوديو�س لرباو�سوتاغو�س مواله.
�أمام الواقع اجلديد ،ما كان �أمام الإي�سنيني،
وق���د ف���ق���دوا الأم�����ل و�أف��ل�����س��ه��م ال��دائ��ن��ون
الرومانيون ،وطردوا من ديارهم� ،إال «احلقيبة
�أو ال��ق�بر» .ولكنهم �آث����روا ال��ث��ورة وامل���وت.
وفيما كانت الفرق الرومانية منت�رشة يف �أرجاء
البالد احتلّت بوديكا كامولودونوم ،املدينة
الربيتونية الرئي�سة .و�أبادت جمموعة من �ألفي
مقاتل من الفرقة التا�سعة بقيادة بتيليو�س

قرر القيام بر ّدة فعل ومهاجمة
كاريالي�س عندما ّ
املدينة املذكورة .وهكذا ،وبطاقة الي�أ�س الذي
انق�ضت بوديكا على
يتملّكها وببعد نظر فائق،
ّ
لوندونيوم (لندن احلالية) املوقع الع�سكري
الروماين الأ�سا�سي يف بريطانيا .فما كان من
النائب االمرباطوري �سواتونيو�س بولينو�س،
ويف انتظار و�صول التعزيزات �إال �أن قرر �إخالء
لندن حتى ال ي�ست�سلم.
ودم� ّ�رت بوديكا املدينة بكاملها ،وط��اردت
الفرق الرومانية املندحرة ،واحتلّت فوراميوم
و�أحرقتها ،ثم تواجهت يف معركة حا�سمة مع
بولينو�س ال��ذي ان�سحب بكل عناية مع ع�رشة
�آالف من رجاله.
وا�ستطاع يولينو�س �أن يف ّجر اجلبهة االي�سنية،
ف��راح البريتونيون يختبئون خلف عرباتهم
املزدحمة بالن�ساء والأوالد الذين قتلوا دون
رحمة .وك��ي ال تقع �أ���س�يرة بني ي��دي قاهرها
انتحرت امللكة.
الكونوا�شي :KENOICHIS
ن�ساء نينجا مرعبات
هن ن�سخة �أنثوية من النينجا وق��د ظهرن،
كنظرائهن ال��رج��ال يف ال�صني قبل الع�رص
ّ
امليالدي ب�سنوات .ذكرهم املفكّ ر الع�سكري
�صن تزو ( )SUN TSUيف كتابة «فن احلرب»،
واختفني ،كما النينجا ،يف القرن ال�ساد�س.
تخ�ص�صت القبائل
ع�رص ذاك ،يف اليابان،
ّ
املك ّونة من رهبان جنود قدماء ،الياما بو�شي
( ،)YAMABUSHIيف الأن��ظ��م��ة الهام�شية
�ث�يرا
كال ّتج�س�س �أو ال��ق��ت��ل .وق���د ُق����� ِّدروا ك� ً
ل�صفاتهم هذه البعيدة كل البعد عن رمز ال�رشف
الياباين ،فا�ستخدمهم الأمري �شوتوكو (-574
 )622كجوا�سي�س.
إزدهارا مدي ًدا
بعد ذلك ،عرفت قبائل النينجا �
ً
خالل حكم كل من كاماكورا ()KAMAKURA
وموروما�شي (.)MURUMACHI
التج�س�س وت�صفية
وغ���دا النينجا �أ���س��ي��اد
ّ
احل�ساب والإغتيال ،وا�ستعملوا كذلك مبنهجبة
من قبل ق��ادة احل��رب بالتوازي مع جيو�شهم.
وب��د�أ نفوذهم على ال�سلطة اليابانية يتنامى
روي ًدا روي ًدا حتى العام  1581حينما طاردهم
و�أبادهم نوبوناغا ( )NOBUNAGAبعد ع�رشة

�إزاء

املحتل
الروماين
يف�ض
ُ ل ال�سكان
الثور
ة
واملوت

ق�����������رون م���ن
ال��ن�����ش��اط .وب��ال��ت���أك��ي��د
بقي بع�ض النينجا يتابع
القدمية
اليابان
عمله مل�صلحة املالَّكني
من
الأغ����ن����ي����اء ،ول���ك���ن ع�رص
متاما.
النينجا تط ّور
ً
�أم����ا ال��ك��ون��وا���ش��ي فهي
الن�سخة الأنثوية من النينجا،
وك���ن ي���ت���ح��� َّد ْرن م���ن قبائل
تقنيات
وي َن�شَّ � َأن على
مميزة ُ
َّ
ّ
خا�صة ج ًدا .ا�ستعملن ع�رص ذاك
املجتمع الذكوري مل�صلحتهن
فعملن من دون �أن يجذبن الإنتباه
لأ ّنهن جنحن يف الت�سلّل والتج�س�س
و�رسقة العد ّو �أو معاجلته  -وكان
ع���ادة م��ن الأ���س��ي��اد ال��ك��ب��ار وق��ادة
احلرب وال�شخ�صيات املرموقة بجذبه
بفتنتهن و�إغ��رائ��ه� ّ�ن
وك�سب ثقته
ّ
وتنكُّرهن ،وب��ارت��دائ��ه��ن �أزي���اء فاتنة
مف�ضالت اخلداع .وعندما َيك َُّن ُمكرهات
مزينة ب�إ�ضافات مثل الأح��زم��ة التي كن
ّ
ع��ل��ى ال��ل��ج��وء �إىل ���س�لاح م���ا ي�ستعملن
أ�سلحتهن كالدبابي�س ،بالإ�ضافة
يخفني فيها �
ّ
امل�سممة ،وال�شفرات ...كما كُ َّن كو�شيفاتانا الأخف وز ًنا والأ�رسع من �سالح نينجا
�إىل اخل��وامت
ّ
ٍ
�سيوفً
 تو التقليدي الذي ي�ستعمله النينجا.ا.
�شم�سيات –
يحملن
َّ
كن ن�ساء قتال حقيقيات ال يرتاجعن �أمام
ومل��ا ك� ّ�ن قليالت ال��ق��درة على ال��دف��اع عن
لقد ّ
�أنف�سهن رف�ضن كقاعدة عامة القتال اجلبهي املوت.
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جان دارك :هل كانت حماربة كبرية؟
ال��ع��ام  ،1420يف ت���روا قَ � ِب��لَ امل��ل��ك �شارل
مدفوعا من زوجته ايزابودي بافيار
ال�ساد�س
ً
ودوق بورغونيه فيليب لوبون حرمان ابنه،
ويل العهد �شارل (امللك �شارل ال�سابع الحقًا)
وت��زوي��ج ابنته كاترين مللك انكلرتا هرني
اخلام�س ال��ذي �سوف ي�صبح ملك فرن�سا بعد
وفاة �شارل ال�ساد�س.
ولكن ال��ق��در القا�سي �سهر على ا�ستمرار
اململكة .ففي ال�سنة نف�سها (العام )1422
تويف امللكان �شارل ال�ساد�س وهرني اخلام�س،
ومل يكن لل�صغري ه�نري ال�ساد�س �أك�ثر من
عمه
�ستة �أ�شهر من العمر ف� ّأمن ّ
دوق ب��دف��ورد �إدارة
يف �شينون
جان دارك
ك فرن�سا
لر ؤ�ية مل

�ش�ؤون اململكة .ولكن كبار فرن�سا دعموا ويل
عهد فرن�سا��� ،ش��ارل ال�سابع م�ستقبالً ال��ذي
ان�سحب �إىل بورج وحاول املقاومة.
قرر جان دي بدفورد ح�سم الأمر
من ناحيته ّ
ف�ضاعف حمالته �ضد �شارل ،وانت�رص عليه يف
كرافان العام  ،1423ثم يف فرنوي �سور – �أفر
�س ِّجلت
مبعجزة العام  .1424ولكن اخل�سائر ُ
يف �صفوف م��رت��زق��ة ���ش��ارل الأ�سكتلنديني
ولي�س عند القوات الفرن�سية .والعام 1428
كانت احلملة احلا�سمة �ضد مدينة �أورليانز �آخر
يرتب�ص:
معقل قبل ب��ورج .هناك كان القدر
ّ
دون��وا ،الكابنت ال�شهري ق��اوم �صام ًدا يف وجه
الهجمات الإنكليزية .وعلى الرغم من ن�رصهم
تخبط الإنكليز
يف ي��وم الهارنغز امل�شهود،
ّ
وباتوا منهكني �أكرث من �أولئك املدافعني عن
�أورليانز.
وم��ن و�سط ريفي مي�سور ،ب��رزت راعية
ٍ
أ�صوات تتحكَّم
�شابة متح�ضرّ ة تتبع و�صايا �
بها .وكان هاج�سها �إنقاذ امللك واململكة
من الإنكليزي .وكانت قادرة على الإقناع
بحيث �أنها ح�صلت على مواكبة للإنتقال
�إىل �شينون ومالقاة ويل العهد بنا ًء على
موعد �رضبه مرافقه ال��ويف روب�ير دي
بوديكور.
يف � 6آذار ،و�صلت جان دارك �إىل
���ش��ي��ن��ون ق��اه��رة ج��م��ي��ع ال�صعاب
لتتعرف ب�شارل ال�سابع م�ستقبال
َّ
�فّ
امل��ت��خ� ��ي ،وتخ�ضع الخ��ت��ب��ارات
ي�را
رج���ال كني�سة بواتييه ،و�أخ� ً
عذريتها ليوالند داراغون
لتثبت
ّ
حماة امللك.
�إحراق جان دارك
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ويف ني�سان �سمح امللك جل��ان دارك لب�س
الدرع وارتداء ثياب اجلنود .واقنعته بقدرتها
على مطاردة الإنكليزي وب�رضورة تتويجه ملكًا.
يف ال��ب��دء ،تق ّدمت ج��ان نحو جي�ش الإن��ق��اذ
ال��ذي ح��اول ���ش��ارل جمعه يف ب��ل��وا .ث��م ق� ّ�ررت
حماولة الدخول �إىل �أورليانز لرتفع معنويات
املحا�رصين وانت�رشت �شائعة مفادها �أن امر�أة
قدمت لتنقذ فرن�سا التي خ�رستها �أخ��رى هي
�إيزابو دي بافيار .دخلت �أورليانز عرب النهر
و�أقنعت دينوا مبحاولة ا�ستعادة �إحدى القالع
من الإنكليز .وبينما كانت التعزيزات تقرتب
يف  29ني�سان ،ا�صيبت بجرح طفيف فيما
انت�صارا .وتتالت
كان الهجوم الفرن�سي يحقق
ً
الإنت�صارات من مدينة �إىل �أخرى واخل�سائر تنزل
بالإنكليز الذين خ�رسوا زهاء �ألفي رجل ،ووقع
قائدهم تالبوت يف الأ�رس .كل هذا ومل متار�س
جان دارك �أي قيادة و�إمنا �شاهدت املعارك.
عقب تلك االن��ت�����ص��ارات ح� ّث��ت ���ش��ارل على
تتويج نف�سه ملكًا يف رمي�س .فاقتنع وت� ّوج
ملكًا يف  17متوز  ،1429لتنفتح �أمامه �أبواب
مدينتني فرن�سيتني وتت�ضاعف التحالفات
يف كامل فرن�سا .وملا وقف �شارل على حقيقة
�ضعف خ�صومه فكّ ر ب ��أ ّن��ه ق��ادر على ف�صل
بورغونيه عن انكلرتا .ومل يدعم �أب � ًدا الهجوم
الذي قادته جان دارك �ضد باري�س يف �أيلول،
�شخ�صيا،
وه��و الهجوم الوحيد ال��ذي قادته
ً
متاما.
و�أ�صيبت فيه بجرح بليغ وف�شلت
ً
عندئذ ر�أى امللك �أن ير َّد اجلميل لها فري�سمها
نبيلة بني النبالء ،لكنها مل ت�ستجب له وتابعت
قتالها م��ع عديد �ضئيل ج�� ًدا �ضد الإنكليز
وحلفائهم .وعرفت يف كانون الأول �سقوطً ا
غاليا ه��ي غري
ثانيا لتدفع الثمن
ع�سكريا
ً
ً
ً
املوهوبة يف الفن الع�سكري وقائدة الرجال.
ت�شبثت ج��ان دارك
بعدما تركها اجلميع،
ّ
ب�أفكارها وتابعت القتال .لكنها يف � 23أيار
وبعد دخولها مدينة كومبيان وج��دت نف�سها
حما�رصة و�أ�سرية بني يدي جان دي لوك�سمبورغ
كلية باري�س،
الذي ،بناء على حتري�ض الهوتيي ّ
باعها للإنكليز ب�شخ�ص جان دي النكا�سرت.
وانتهت جان دارك حمروقة على يد الإنكليز
يحرك �شارل ال�سابع �ساك ًنا
يف روان فيما مل ّ
لإنقاذها.

بقلم :حممد �سلمان
• ال تقويل يا حبيبة� ،إننا نعي�ش بقايا حب وذكريات و�أطياف.
ال تقويل� :إن التيه غلق الطريق �إىل مواعيدنا.
ال تقويل� :إن الن�سيان ي�ستوطن ذاكرتنا.
ال تقويل� :إن غدنا �سقط من دفاترنا.
ال تقويل� :إن ال�صد�أ �أتلف ر�سائلنا.
وال تقويل� :إن �شوقي � ِ
إليك فقد ال�صدى.

• نر�سم بال�شعاع طريقنا �إىل �صباح جميل ،مل�ؤه رائحة الأر�ض
يف عطائها ورائحة الق�صائد يف �أغانينا ورائحة اليا�سمني يف
نوافذنا .فال عطاء من دون �أر�ض نحرثها ،وال �أغانٍ من دون
يقبلها.
ق�صائد يف معانيها ،وال نوافذ من دون يا�سمني ّ
• يف �ضيعتي قمر يتكىء على النجوم يف �سطوعها ،ويف �ضيعتي،
جنوم تودع الليل �إىل فجر يحمل ابت�ساماتها.
ويف �ضيعتي ،مهرجان حب وعبري ووفاء لوطننا لبنان.

• ما �أجمل احت�ضان ال�صباح للبالبل واحل�سا�سني والفرا�شات،
وهي تقيم الأعرا�س ،على �ضفاف ال�سواقي ،و�أكمام الزهر ،ويف
حنايا ال�شجر .وما �أجمل من �صباح ،دليله :تفا�ؤل يف النفو�س،
ونهو�ض يف الإرادة وا�سرتاحة بعد عناء.

• جميل ،يف �أن يكون العمل زاد �أحالمنا ،ال يف �أن يكون
الك�سل و�سادة لأحالمنا.
وجميل يف �أن نطوي امل�سافات على غري تعب ،ال يف �أن
تطوي امل�سافات همتنا ونحن قعود.
وجميل يف �أن نعانق الأر�ض بعرق ال�سواعد ،ال �أن نحمل
الأر�ض يف �أياد تتو�سل.

• كتب �إليها يقول:
ال�سفر �إليك� :إقامة دائمة يف ذاكرة احلنني ...وترحال
مقيم يف مملكة الع�شق ،وحوار لغته :ال�صمت �ساعة اللقاء.
وكتبت �إليه تقول:
إيل ،وانت املقيم بني قلبي وجفني.
ولمِ ا ال�سفر � ّ

• �سئلت :ما هي حدود الوطن؟
قلت :يف اجلغرافيا للوطن حدود �أربعة ،ويف التاريخ للوطن :ح ٌد
واحد هو البقاء.
ومن قال� :إن لي�س لبنان حقيقة �أر�ضية ثابتة.

علم و�ضو ٌء وعمل.
• ما كنا ً
يوما �إال من �أجل وطن م�ساحتهٌ :
يوما� ،إال ّمن وطن ال يقف على ر�صيف الزمان.
وما كنا ً
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�إعداد :ليال �صقر
ال�شائك ما �أدى �إىل قيام «التحالف اللبناين
نحو �صفر ن��ف��اي��ات» ،ال��ذي يطالب بو�ضع
�سيا�سة وطنية لإدارة بيئية �سليمة للنفايات
املرتتبة على اعتماد
مفندا الأخطار
يف لبنان
ّ
ً
املحارق.
إداري��ة �أكرث منها م�شكلة
النفايات م�شكلة �
ّ
وقتا و�إدار ًة
احلل امل�ستدام
تقنية ،ويتط ّلب
ّ
ً
حل م�شكلة النفايات
علما �أنه ال ميكن ّ
�سليمة ً
ا�سرتاتيجية وقانون
ب�شكل م�ستدام من دون
ّ
وت�رشيعات ،وهذا ما ي�سعى �إليه التحالف.

يوميا نحو �أربعة �آالف طن من
ينتج لبنان
ً
النفايات بع�ضها ي�ص َّنف يف خانة اخلطر� .إدارة
هذه النفايات ومعاجلتها تقت�رص على خطط
ط��وارئ �رسيعة وغري م�ستدامة ال ت�أخذ يف
الإعتبار ال�رضر الذي ي�صيب البنية والإقت�صاد
يف لبنان .فمعظم هذه اخلطط يعتمد على
أقر جمل�س
الرمي الع�شوائي �أو الطمر .و� ً
أخريا � ّ
ال���وزراء (يف �آب  )2010خطة تعتمد على
التفكيك احلراري� ،أي مبعنى �آخر احلرق.
ع ّدة جمعيات بيئية تنادت للبحث يف امللف

«التحالف اللبناين نحو �صفر نفايات»

لهذه الأ�سباب نقول ال للمحارق و�إليكم خطة بديلة
خطر املحارق
عملية تدمري النفايات من خالل
احل��رق هو
ّ
ويت�ضمن العديد
درج��ات ح��رارة مرتفعة،
ّ
من التكنولوجيات مبا فيها قو�س البالزما
والتفكيك احل����راري وال��ت��غ��وي��ز وحتويل
النفايات �إىل طاقة وغريها..
يرى التحالف � ّأن جميع تكنولوجيات احلرق
لي�ست الطريقة املثلى ملعاجلة النفايات يف
أهمها ما ي�أتي:
لبنان وذلك لعدة �أ�سباب � ّ
• من الناحية التقنية:
ع�ضوية تزيد ن�سبة
� ّإن معظم نفايات لبنان هي
ّ
الرطوبة فيها عن  ،%60كما حتتوي على ن�سبة عالية
طاقوية ،لذلك ف� ّإن
من املواد اخلاملة التي لي�س لها �أي قيمة
ّ
عملية
كميات من الوقود �إليها لإمتام
ّ
حرق هذه النفايات ي�ستلزم �إ�ضافة ّ
احلرق .كما � ّأن املحارق بحاجة �إىل توليد متوا�صل للنفايات لدعم تكاليف
امل�صممة من �أجلها
كمية النفايات
البناء والت�شغيل العالية� ،إذا قلّت
ّ
ّ
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املحرقة تدهورت املع ّدات والتجهيزات ،ما قد
مادية وكوارث بيئية.
ي ؤ� ّدي �إىل م�شاكل
ّ
وال�صناعية
الطبيعية
ينتج تن ّوع النفايات
ّ
ّ
�واع��ا متعددة
املخلّقة (� )syntheticأن� ً
من التفاعالت الكيميائية خالل االحرتاق
وبعده ،ما ي� ّؤمن بيئة مالئمة للقوار�ض
واحل�رشات والبكترييا والفريو�سات الناقلة
للأمرا�ض .ي�ضاف �إىل ذلك انبعاث الروائح
الكريهة من امل��واد اجل��دي��دة التي تنتجها
�سمية من
املحارق والتي مبعظمها هي �أك�ثر
ّ
امل��واد الأ�صلية ،وامل��واد التي تت�رسّب عن طريق
املرت�سب �إىل املياه لتل ِّوث الأنهار
الدخان وال��رم��اد
ِّ
والبحار .ف� ّإن حرق � 3أطنان من النفايات ينتج ط ًّنا من الرماد
ال�سامة ،والذي يحتوي على كمية ديوك�سني تفوق �أحيا ًنا
امل�شبع باملواد
ّ
ّ
مرة.
تلك املوجودة يف الدخان املت�صاعد مبئة ّ
كما � ّأن اجلزيئات العالقة يف مر�سبات الإلكرتو�ستاتيك والتي تنتج من
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�أكيا�س الفلرتات ،حتتوي على الديوك�سني ومعادن
يتوجب
ثقيلة وعدد من املواد الكيميائية ال�سامة التي
ّ
معاجلتها كنفايات خطرة ،ولبنان ال ميتلك القدرة
على معاجلة هذا النوع من النفايات ب�سبب تكاليفها
املرتفعة.
تقنية معقّدة تتطلّب
أ�سا�سا عملية
� ّإن عملية احلرق � ً
ّ
ومتخ�ص�صة بالرقابة وبالت�شغيل ال ميتلكها
خربات عالية
ّ
أهم
لبنان ،كما � ّأن املحارق حتتاج �إىل مراقبة م�ستمرة ل ّ
امللوثات كالديوك�سني والفوران لتتوافق مع املعدالت
علما �أن �إج��راء فحو�صات مماثلة هو باهظ الثمن
امل�سموح بها
عامليا ً
ً
الب�رشية العتمادها.
املواردالتقنية و
والقليل من البلدان ميلك
ّ
ّ
االقت�صادية:
• من الناحية
ّ
وخ�صو�صا احلديثة منها هي احللّ االكرث كلفة
ان املحارق
من املعروف ّ
ً
للتخلّ�ص من النفايات ،وتكمن امل�شكلة الأك�بر يف عدم امكان جعلها
م�ستدامة �إذ �أنها تفر�ض �أعباء مالية �ضخمة على املجتمعات املحلية،
وت�ستنزف مواردها وتعوق التنمية الإقت�صادية املحلية.
متنع املحارق ،من منطلق �آخ��ر ،النهج العقالين لإدارة املخلَّفات� ،إذ
تدمر امل���وارد ب��دل تدويرها .ف��امل��واد التي تو�ضع يف املحارق
ّ
كالورق ،ونفايات احلرائق ،وبع�ض البال�ستيك ،لها قيمة �أكرب �إذا
ما ا�ستعملت كمواد خام بدل ا�ستعمالها كوقود للمحارق ،وبالتايل
متنع املحارق الإ�ستدامة يف �إنتاج املواد وا�ستهالكها ،ما يتعار�ض
�سلبا على
مع مبد�أ التنمية امل�ستدامة .كما �إن �إن�شاء املحارق ي�ؤثر
ً
�إمكان �إيجاد فر�ص عمل وتطوير �صناعات جديدة والتقليل من
الواردات الأجنبية.
يتطلَّب اعتماد امل��ح��ارق يف لبنان ا�ستخدام الطاقة ب��دالً من
متدنية،
�إنتاجها ،ذلك �أن النفايات يف لبنان هي ذات قيمة حرارية
ّ
ولتتم عملية الإحرتاق
بل ويلزمها املزيد من الطاقة لتجفيفها
ّ
بطريقة كاملة.
كذلك ف� ّإن حتويل النفايات �إىل طاقة هو عملية غري مربحة قط ًعا
�إذا ما احت�سبنا كلفة املواد التي يجب �إعادة فربكتها �إذا مل ُتد َّور،
أولية املطلوبة ال�ستخراجها منها.
وهدر املوارد ال ّ
ال تقت�رص تكاليف املحرقة على ثمن التجهيزات وقطع الغيار

�أع�ضاء التحالف اللبناين نحو �صفر نفايات وم� ّؤيدوه

جمعية الرثوة احلرجية والتنمية
جمعية عاريا البيئية
Arc en Ciel
عطا�ؤنا
بلدتي
Auxilia-Lebanon
Beirut marathon
Byblos Ecologia

فح�سب ،بل تتع ّداها �إىل كلفة الفيلرتات والتخلُّ�ص من املياه امللوثة
حتمل
وطمر الرماد ،وكلها باهظة الثمن ولي�س با�ستطاعة البلدان النامية ُّ
تكاليفها.
من جهة �أخ��رىّ � ،إن �أجهزة رقابة التلوث للمحارق مكلفة ج ًدا وتراوح
املخ�ص�ص ل�رشاء املحرقة ،بالإ�ضافة �إىل
بني  30و  %50من ر�أ�س املال
ّ
يتم احت�سابها عادة يف كلفة املحرقة.
م�صاريف �صيانة باهظة ال ّ
أجنبية �أكرث من اعتمادها على
تعتمد املحارق على التقنيات واخلربات ال ّ
املحلية ،فهي ت�ستلزم وجود م�ست�شارين وخرباء يفتقر �إليهم
اليد العاملة
ّ
إدارية .كما � ّأن هذه
لبنان .وا�ستقدام ه�ؤالء يزيد تكلفة املحارق ال ّ
املحارق تعتمد على ر�أ�س املال والقليل من اليد العاملة يف حني � ّأن
�إعادة التدوير تعتمد على ر�أ�س مال قليل وكثري من اليد العاملة.
املالية ،فالواقع
ويف لبنان تتوافر اليد العاملة وتنق�صنا املوارد
ّ
� ّأن الأموال التي �ست�رصف على املحارق �سوف ت�أتي من ال�صندوق
البلدي امل�ستقلّ يف حني حتتاج البلديات �إىل هذه الأموال من �أجل
�إمناء املناطق وخلق فر�ص عمل فيها.
ال�صحية:
• من الناحية
ّ
والبيئية الناجتة عن
ال�صحية
� ّإن الثمن الأكرب للمحارق هو الكلفة
ّ
ّ
تل ّوث الهواء واملياه ،فالتل ُّوث ي�ؤثّر على العاملني يف املحرقة،
كما على القاطنني بقربها ،وحتى على البعيدين عنها ،كما ت�ؤثّر
واحليوانية.
والنباتية
الطبيعية
أي�ضا على ال�ث�روات
املحرقة � ً
ّ
ّ
ّ
فانبعاثات املحارق تختلف ح�سب تركيبة النفايات املحروقة،
ووف��ق درج��ة اكتمال حريقها .وقد ر�صد العلماء �أك�ثر من 200
�سامة تنبعث من املحارق وحتتوي عادة على �أوك�سيد
مل ِّوث ومادة ّ
نقطة فا�صلة
Train/Train
T.E.R.R.E. Liban
UNDP
اجلامعة الأنطونية
We Love Tripoli
جمعية ال�شبان امل�سيحية لبنان
A Rocha

جمعية التنمية للإن�سان
والبيئة
Green Peace
IndyACT
املجل�س الوطني للبحوث
العلمية
املركز الوطني للتنمية والت�أهيل
Mister Tanak
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Association for
Development n Akkar
جمعية املر�أة العاملة واملعيلة
بناء �أجيال ال�سالم  /الر�ؤية
CRDP
EMKAN
Green Hand
املدار الأخ�رض

الكربون و�أوك�سيدات النيرتوجني
وامل����ع����ادن ال��ث��ق��ي��ل��ة (ال��زئ��ب��ق
خ�صو�صا) ،وع��دد من املركَّ بات
ً
الع�ضوية املتطايرة ،كما حتتوي
ّ
ع��ل��ى ال��دي��وك�����س�ين وال���ف���وران
وملوثات ع�ضوية ثابتة �أخرى .وقد
�أثبت العلماء � ّأن مادة الديوك�سني
ه��ي م��ن �أخ��ط��ر امل���واد امل�رسطنة
امل��ع��روف��ة ،و� ّأن م��ن ب�ين �آث��اره��ا
تت�سبب بخلل
ال�صحية الأخرى تلف اجلهاز الع�صبي والكلى والكبد ،و�أنها
ّ
ّ
خلقية و�ضعف يف اجلهاز التنا�سلي وجهاز املناعة.
هرموين وت�ش ّوهات
ّ
جزيئية يف منتهى الثبات تعود للت�آلف عندما تربد الغازات
وكونها
ّ
املنبعثة من عملية احلرق ما قد ي�ؤ ّدي �إىل �إنتاج الديوك�سني بعد �أن تخرج
الغازات من املحرقة.
كما و�أثبتت ال��درا���س��ات العالقة بني العاملني يف امل��ح��ارق وزي��ادة
خطر امل��وت من ج� ّ�راء �أمرا�ض القلب و�رسطان الرئة وامل��ريء واملعدة
اخللقية بني القاطنني قرب املحارق.
والت�ش ُّوهات
ّ
• من الناحية الإجتماعية:
ت�ش ّجع املحارق على زي��ادة حجـم النفـايات املن َتجـة وعــدم تغيـري
ال�سلوك ،وعــدم تر�شيـد الإ�ستهــالك للتقـليل من النفـايات ،كما تقلّل
من فر�ص العمل التي قـد ن�ستطيـع احل�صـول عليها من خ�لال تب ّني
أ�سا�سيـة لهذه
�سيا�سة الإ�ستعمـال والتدوير .ف�� ّإن �ص ّحــة الرتويـج ال
ّ
املحارق هي �أ ّنها حتــ ّول النفـايات �إىل طاقـة ،وميكنهـا احل ّد من انبعاثات
الغازات الدفيئة .ولكن �إذا �أخـذ بعـيـن الإعـتبار حتليل دورة احلـياة
للمواد واملوارد ،ف� ّإن �إعـادة التـدوير تقـلّل من ا�ستـخدام الطـاقة عـدة
مـرات �أكرث من حمـارق حتويل النفايات �إىل طاقة.
ّ
• من الناحية القانونية:
� ّإن ما يجعل لبنان غري م� ّؤهل
للتعامل مع تعقيدات معاجلة
النفايات بطريقة احلرق يعود
�إىل � ّأن املحارق تتطلّب مراقبة
���ص��ارم��ة و���ش��فّ ��اف��ة وف � ّع��ال��ة
HAD - Hermel
Association for
Development
Hadatha
Health Care Society
Insanouna
Lebanese Association
for Students

للح ّد من تل ّوثها .لذلك ف �� ّإن عدم فعالية �أجهزة الرقابة �سوف يكون
�أحد الأ�سباب الرئي�سة لف�شل املحارق يف لبنان� .إ�ضافة �إىل � ّأن لبنان ال
ميلك الت�رشيعات وامل�ؤ�س�سات املطلوبة لإدارة املحارق والتي تعترب
تكنولوجيا غاية يف التعقيد وال��دقّ ��ة ،يف وقت ال ي�سمح بن�سخ معايري
وت�رشيعات البلدان ال�صناعية املتق ّدمة ب�سبب اختالف الأو�ضاع الإجتماعية
املحلية لبلدنا
واالقت�صادية والتقنية ،وم�ستوى املهارات وبنية الإدارات
ّ
عن البلدان املتق ّدمة.
خطة التحالف املقرتحة
يرتكز احل���لّ ال���ذي يقرتحه التحالف على �سيا�سة �إدارة امل��واد
على �إزالة املواد غري القابلة للإ�سرتداد تدري ًجا .فهناك
وا�سرتدادها ،ثم ّ
اتفاق عاملي على � ّأن التدوير و�إعادة الت�صنيع هو �أن�سب حلّ للتخلُّ�ص من
واالجتماعية ،ومعظم الدول
واالقت�صادية
البيئية
النفايات من النواحي
ّ
ّ
ّ
املتق ّدمة و�ضع �سيا�سات وقوانني تهدف �إىل زيادة ن�سبة التدوير.
املحلية ويحقِّ قان
� ّإن اعتماد الفرز و�إع��ادة التدوير يحفِّ زان ال�صناعة
ّ
خ�ص لبنان ن�ستطيع ب�سهولة ت�سبيخ نفاياتنا
منو فر�ص العمل .ويف ما ّ
خ�صو�صا أ� ّنها لي�ست معقّدة ج ًّدا.
وتدويرها بن�سبة  %80يف وقت ق�صري
ً
فمع الوقت �سوف ي�صل حجم النفايات املتبقي للطمر �إىل �أقلّ من حجم
الرماد املتبقّي من عملية احلرق و�أقلّ خطورة منه .وعلى املدى الطويل
املتبقية وخف�ض خطورتها عرب و�ضع
ميكننا تقلي�ص كمية النفايات
ّ
قانون وخطة عمل لإدارة املواد وفرزها من امل�صدر.
لذلك على احلكومات و�ضع ت�رشيعات تزيد من الطلب على امل��واد
القابلة للتدوير ،وزيادة ال�رضائب البيئية على التغليف ال�سيئ ،وتطبيق
اقت�صادية للح ّد من النفايات وتطوير الفرز
تربوية وو�ضع حوافز
برامج
ّ
ّ
والتدوير والت�سبيخ...
• التخمري والت�سبيخ:
من ال����ضروري �إن�شاء معامل خمتلفة احلجم للتخمري
والت�سبيخ مو ّزعة على املناطق اللبنانية كافة لتحويل
حم�سنة للرتبة .هذه املعامل
هذه النفايات �إىل مواد
ِّ
قليلة الكلفة ميكن �إن�شا�ؤها بوقت ق�صري بالإ�ستعانة
تقنية
حملية ما يقلّل من خطورة حدوث م�شاكل
بخربات
ّ
ّ
عملية معاجلة النفايات ،كما �أنها ت� ّؤمن فر�ص
تعرقل
ّ
Lebanon
association
for
development
and communication
MADA
م�ساواة
نداء الأر�ض

Lebanese Sporting Club
Association
Lebanese Youth
Network
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NOTA International
SADA
جتمع الغالء مطمر الناعمة
�شجر وب�رش  /رد الطفولة
SITA
Toura Youth Group
Tyre Cultural Forum
نادي ميوين الثقايف

فوائد اخلطة املقرتحة
�أدرك���ت احلكومات التي اعتمدت �سيا�سة تقلي�ص حجم النفايات
و�إعادة تدويرها الفوائد االقت�صادية وال�صحية والبيئية لهذه ال�سيا�سة
وخ�صو�صا على املدى البعيد.
ً
� ّأما على امل�ستوى املحلّي ،ف� ّإن احللّ املقرتح �سوف ي�ساهم وفق ر�ؤية
«التحالف نحو �صفر نفايات» ،يف ما ي�أتي:
الطبيعية.
 احلفاظ على املواردّ
املحلية.
 تنمية االقت�صاداتّ
 �إيجاد املزيد من فر�ص العمل� ،إذ يعتمد احل��لّ على اليد العاملةاملحلية يف جمايل الت�سبيخ والتدوير.
ّ
بيئيا من دون انتهاك
 دع��م الت�صنيع املحلّي للمنتجات الآم��ن��ةًّ
اال�سرتاتيجية الطويلة الأمد املقرتحة
الدولية ،ل ّأن
معاهدات التجارة
ّ
ّ
بيئية� ،أو �أقلّه
تت�سبب ب��أ��ضرار
�سوف متنع ا�سترياد املنتجات التي
ّ
ّ
املحلية
�سوف تفر�ض �رضائب �أعلى عند ا�ستريادهاّ ،ما ي�سمح للمنتجات
ّ
التي تخ�ضـع لأنظمة الإنتـاج النظـيف للمنـاف�سة ب�شكل �أف�ضل مع هذه
الواردات.
العاملية للغازات الدفيئة ،ف� ّإن حفظ املوارد
 التقليل من االنبعاثاتّ
كميات هائلة من الطاقة يف ا�ستخراج املواد
وعمليات التدوير يوفّ ران ّ
اخلام ونقلها ومعاجلتها.
املحلية للمواد امل�ستوردة
 احل ّد من ال��واردات� :إذ تقلّ الإحتياجاتّ
كنتيجة مبا�رشة الرتفاع معدالت �إع��ادة ا�ستخدام امل��واد اخل��ام كونها
�أرخ�ص.
وخ�صو�صا على
 تقلي�ص تكاليف التخلُّ�ص من النفايات �إىل ح ٍّد كبريً
املدى الطويل وتفادي كلفة معاجلة املواقع املل ّوثة.
ٍ
 حماية �صورة البالد وتعزيزها كمق�صد �سياحي �أخ�رض خال من املخاطراجلوفية.
اخلفية املرتبطة بالديوك�سني وتل ُّوث املياه
ال�صحية
ّ
ّ
ّ

أي�ضا.
عمل يف خمتلف املناطق اللبنانية وت�ساهم يف تنميتها � ً
هناك تقنيات جديدة للت�سبيخ ال تتطلَّب م�ساحات كبرية وقد تكفيها
امل�ساحة املطلوبة لإن�شاء حمرقة.
� ّإن �إيجاد مكان ٍ
�صعبا،
كاف لت�سبيخ نفايات املدن يف لبنان قد يكون
ً
ولكنه �أ�سهل بكثري من �إي��ج��اد مكان حل��رق النفايات ،ف �� ّإن معار�ضة
املجتمعات املحارق �أقوى بكثري من معار�ضة ت�سبيخها.
ويقرتح التحالف و�ضع موا�صفات ملعامل الت�سبيخ لناحية امل�ساحة
املطلوبة وطريقة الت�سبيخ وحتديد معدالت الهواء والرطوبة ،ولناحية
نوعية امل��واد الع�ضوية القابلة للتخمري وو�ضع موا�صفات ومعايري
لل�سماد الع�ضوي املنتج وحتديد الن�سبة امل�سموح بها من املعادن
الثقيلة ون�سب الرطوبة.
• التدوير و�إعادة الت�صنيع:
ميكانيكية هي
يدوية �أو
ُتع ّد تقنية فرز املواد القابلة للتدوير بطرق
ّ
ّ
تقنية �سهلة الإن�شاء وقليلة الكلفة .ولأجل حتقيق هذه الغاية ينبغي
أي�ضا
� ً
ّ

على احلكومة ت�أمني �سوق ت�رصيف امل��واد املفروزة (ورق ،بال�ستيك،
زجاج ،تنك ،حديد وغريها )...لذلك ال ب ّد من وجود جمموعة حوافز ف ّعالة
منها� :إعطاء �إعفاءات �رضيبية ل�صناعة �إع��ادة التدوير ،وتطوير مراكز
ا�سرتداد املواد ،وتطوير املعايري ملرافق ا�سرتداد املوارد� ،إ�ضافة �إىل
تطوير طرق جمع النفايات ،و�إع��ادة ت�صدير بع�ض امل��واد غري القابلة
للتدوير (كالبطاريات مثالً).
• التخفيف من �إنتاج النفايات:
ا�سرتاتيجية
على احلكومة اللبنانية (وعلى املدى الطويل) �أن تتب ّنى
ّ
و�سيا�سة لتخفيف �إنتاج النفايات وزيادة ن�سبة التدوير والت�سبيخ تدري ًجا
حتى ن�صل �إىل �أقل ن�سبة ممكنة من النفايات التي تنتهي يف املطامر،
فهذه الن�سبة ميكن �أن تكون �أقلّ من  %10من جممل النفايات املنتجة.
وهذه هي الطريقة الوحيدة للو�صول �إىل حلّ م�ستدام.
كا�سرتاتيجية
أي�ضا خطوات عديدة
يت�ضمن احللّ الذي يقرتحه التحالف � ً
ّ
ّ
الفرز من امل�صدر ،وو�ضع قانون لإدارة املواد ي�ؤ ّدي �إىل تنظيم عملية
ت�سهل عملية �إدارة النفايات من
مرورها يف االقت�صاد اللبناين بطريقة
ّ
خالل ال�سيطرة على نوعية النفايات املنتجة وكميتها.
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تطبيق اخلطة املقرتحة
بعد تو�سيع مطمر الناعمة ،تقلّ�صت م ّدة �ضمان جناح اخلطة املقرتحة
�إىل �أقلّ من �أربع �سنوات ،لذلك يرت ّتب على احلكومة الإ�رساع ب�إقرار قانون
للإدارة املتكاملة للمواد والنفايات ي�ضع املعايري واملبادئ التي على
يتم تطبيق اخلطة.
�أ�سا�سها �سوف ّ
تت�ضمن
هذا من جهةّ � ،أما من جهة ثانية ،فينبغي �إن�شاء هيئة عليا دائمة
ّ
علمية وقطاع
�إخت�صا�صيني من خمتلف القطاعات (وزارات وهيئات
ّ
خا�ص وجمتمع مدين )...لتحقيـق ال�شفافية ولإ�شـرتاك جميـع القطاعات
مهمتها يف :حتديد الأه���داف املقرتحة للت�سبيخ
يف ال��ق��رار ،وتتح ّدد
ّ
والتدوير وتقلي�ص حجم النفايات ،وو�ضع خطط و�آليات للو�صول �إىل هذه
أخريا تقييم اخلطط والأهداف
الأهداف ،ومراقبة تنفيذ اخلطة املقرتحة ،و� ً
دورية .ومن جهــة ثالثـة و�أخرية ،تقرتح اخلطة على
وتطويرها ب�صورة
ّ
احلكـومة �إن�شـاء معامل فرز وت�سبيخ يف خمتلـف املناطـق اللبنانيـة مع طمر
ما تبقّى من النفايات يف �أماكن مالئمـة �إىل �أن ت�صبح اخلطـة املقرتحة
قابلــة للتنفـيذ ب�شـكـل متكامل.
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يتغي ،معدالت احلرارة
املناخ يف لبنان
رَّ
ارتفعت و�ستوا�صل االرت��ف��اع ،معدالت
ت�ساقط الأمطار تنخف�ض ،والزراعة هي
أثرا.
الأكرث ت� ً
ولتاليف اال���س��و�أ ال بد من العمل على
خطني متوازيني ،الأول ،احلفاظ
على ال�ث�روة امل��ائ��ي��ة م��ن خالل
�إقامة الربك الإ�صطناعية وال�سدود،
والثاين ،ا�ستنباط �أ�صناف جديدة
(خ�صو�صا احلبوب)
من املزروعات
ً
تتحمل اجلفاف وحتتاج �إىل
التي
َّ
كمية �أقل من الأمطار.

مواسس
م
و
خ
ريات
�شباط

�إعداد :ح�سني حمود
�أ�ستاذ حما�رض يف كلية الزراعة – اجلامعة اللبنانية

�أثر التغيري املناخي
على الإنتاج الزراعي

لبنان اقرتب
كثريا من نقطة اخلطر
ً
ما هي احللول املمكنة؟

املناخية على لبنان
التغيات
ت�أثري
ّ
رّ
�إن بالد ال�رشق الأو�سط هي يف الأ�سا�س بالد
�صحراوية با�ستثناء لبنان وتركيا،
حارة و�شبه
ّ
ّ
وت�شري التقارير �إىل حت ّول تدريجي يف مناخ هذه
�صحراويا جافً ا مع حلول العام
املنطقة لي�صبح
ً
 .2025يف لبنان ومنذ العام  1993ن�شهد
املائية ،و�إرتفاع
تد ّن ًيا يف مع ّدل املت�ساقطات
ّ
درج��ات احل��رارة ،وجفافً ا .كثريون يت�ساءلون
خ�صو�صا و�أن لبنان
اليوم حول هذا اجلفاف
ً

اجلبلية ينتمي
بف�ضل موقعه اجلغرايف وطبيعته
ّ
�إىل فئة املناخ املعتدل.
ال ب�� ّد يف ه��ذا ال�سياق م��ن تو�ضيح معنى
عامة تعرفها كل
اجلفاف ،فهو ظاهرة
مناخية ّ
ّ
�أنواع املناخات ،ولكن ح ّدته وتر ّدده يختلفان
من مناخ �إىل �آخ��ر ،ومن منطقة �إىل �أخ��رى ،و�إن
ت���ر ّدد ه��ذا اجل��ف��اف منذ ال��ع��ام  1995وحتى
ال��ي��وم ،ب��ات يطرح ع�لام��ات ا�ستفهام كثرية
املائية ال��ذي ي�سري
ح��ول �إحتياطي امل���وارد
ّ
اجلي�ش  -العدد رقم 308

56

�شباط 2011

نحو االن��خ��ف��ا���ض .ي��ج��در ب��الإ���ش��ارة �أن لبنان
يتميز ب�سياق ه��ي��درول��وج��ي غ�ير منتظم يف
ّ
الزمان واملكان بحيث �أن مع ّدل املت�ساقطات
التي ي�شهدها يف ال�سنوات الأخ�يرة ،والتي ال
تتجاوز  450ملم �أي  %60من املع ّدل ال�سنوي
زمنية ق�صرية ال
املطلوب ،ي�سقط خالل فرتة
ّ
تتع ّدى الثالثة �أ�شهر تتبعها فرتة ت�سعة �أ�شهر
من احتبا�س الأمطار واجلفاف واحلرارة العالية.
حول هذا الأم��ر يقول الأ�ستاذ با�سم جابر من
اللبنانية« :قبل ع�رشين
وزارة الطاقة واملياه
ّ
يوما من
عاما كنا نعتمد على ما بني  80وً 90
ً
نتنب�أ ب�سقوط
الأمطار يف العامّ � ،أما الآن ف�إننا
ّ
يوما فقط» ،م�ضيفًا «�أن
الأم��ط��ار خ�لال ً 70
كمية الأمطار بل الفرتة
ما تغيرّ اليوم لي�س ّ
زمنية
التي ت�سقط فيها بحيث ت�سقط يف فرتة
ّ
كمية قليلة ج ًدا �إىل الرتبة
ق�صرية يت�رسّب منها ّ
وي�صب
بينما يجري اجلزء الأكرب على الأر���ض
ّ
أي�ضا �أن
يف البحر حيث نفقدها» .من املتوقّ ع � ً
ينخف�ض ت�ساقط الثلوج مع تغيرّ املناخ ،فلبنان
يح�صل على  %65من مياهه عن طريق الأمطار
وعلى ال��ـ  %35املتبقّية من الثلوج التي يف
ذوبانها خالل الفرتة املمت ّدة من ني�سان حتى
مت��وز ت�ضمن تدفّ ق مياه الأن��ه��ار ط��وال فرتة
ال�صيف.
منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)
تقرير
ّ
حول الو�ضع الزراعي يف لبنان
ت�شري ت��ق��دي��رات منظّ مة الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة
التابعة للأمم امل ّتحدة �إىل �أن املياه املتوافرة
للفرد الواحد يف لبنان �ستكون دون م�ستوى
ن��درة امل��ي��اه� ،أي �أل��ف م�تر مك ّعب يف ال�سنة،
اجلوفية قد انخف�ض،
كما � ّأن م�ستوى املياه
ّ
وجفّ ت الينابيع واملناطق الرطبةّ � ،أما الأنهار،
وب�شكل خا�ص الليطاين ،فقد دخلت يف مرحلة
اجلفاف .ي�ضيف التقرير �أن �إنخفا�ض الغطاء

النباتي ب�سبب قلع الأ�شجار والرعي املفرط،
أ� ّدى �إىل انخفا�ض يف ت�رسّب املياه �إىل �أعماق
ال�ترب��ة ،و�إىل زي���ادة يف اجل��ري��ان ال�سطحي،
اجلوفية ،الأمر الذي
و�إنخفا�ض يف مع ّدل املياه
ّ
ري��ا �أيام
بات يه ّدد املزروعات التي تتطلّب ًّ
احلارة .ويخل�ص التقرير �إىل � ّأن الزراعة
ال�صيف
ّ
هي الأك�ثر ت�أث ًّرا بالتغيري املناخي حيث �أ ّنها
إرتفاعا يف كلفة الإنتاج ،ما يفقدها
�ست�شهد �
ً
علما � ّأن قطاع الزراعة
القدرة على املناف�سةً ،
ي �� ّؤم��ن يف ال��ظ��روف احل��ال� ّ�ي��ة  %19م��ن قيمة
ال�صادرات ،لكن لبنان ما يزال ي�ستورد %80
الزراعية .ومع ازدياد
من الأطعمة واملنتوجات
ّ
الأمور �سو ًءا نتيجة التغيري املناخي �سيتوا�صل
و�ضع الزراعة بالتدهور و�ست�صبح �أقل قدرة
على املناف�سة ،وه��ذا �سي�ؤ ّدي �إىل مزيد من
الفقر ،ومزيد من النزوح نحو ال�ضواحي الفقرية
من املدن.
يتعر�ض لها لبنان
�أنواع اجلفاف التي
ّ
يتعر�ض لبنان يف ال�سنوات الأخرية �إىل ثالثة
ّ
�أن��واع من اجلفاف هي :اجلفاف املناخي الذي
كمية
يتجلّى ب�إرتفاع درجات احلرارة وبعجز يف ّ
املت�ساقطات امل��ائ� ّ�ي��ة م��ق��ارن��ة م��ع امل��ع � ّدل،
واجلفاف الهيدرولوجي الذي يتجلّى من خالل
�شح الكثري من الينابيع وانخفا�ض م�ستوى
أخ�يرا اجلفاف الزراعي الذي
املياه
اجلوفية ،و� ً
ّ
املائية
ي�أتي بفعل �سوء توزيع املت�ساقطات
ّ
بني ف�صول ال�سنة وانح�صارها يف فرتة ق�صرية
من الزمن ال تتع ّدى الثالثة �أ�شهر ،و�إنحبا�س
الأم��ط��ار مل � ّدة طويلة ي����ؤ ّدي �إىل �إنخفا�ض يف
خم��زون الرتبة من املياه التي جتفّ مع مرور
م�سببة ذبول املزروعات وموتها.
الوقت
ّ
املائية يف لبنان
الو�ضع احلايل للرثوة
ّ
العمومية للأمم امل ّتحدة العام
اجلمعية
�أعلنت
ّ
ّ
 1993يوم الثاين والع�رشين من �آذار من كل
إح�صائيات،
عام اليوم العاملي للمياه .وت�ؤكّ د ال
ّ
ي�سبب �ش ًّحا
يف ما يتعلّق بلبنانّ � ،أن اجلفاف
ّ
كبريا من
الكمية وتد ّن ًيا
يف املياه من حيث
ّ
ً
خ�صو�صا بالن�سبة �إىل املياه
النوعية
حيث
ً
ّ
اجلوفية التي ت��زداد ملوحتها ب�سبب الإ��سراف
ّ
يف ا�ستنزاف خم��زون��ه��ا .وق��د ازدادت ن�سبة

كثريا يف ال�سنوات الع�رش الأخرية نتيجة
امللوحة
ً
ال�سنوية واجلفاف
ت��دنيّ مع ّدل املت�ساقطات
ّ
أرتوازية .فقد جفّ منها
وع�شوائية حفر الآبار ال
ّ
ّ
خالل العامني  2000و 2001فقط نحو 300
بئر يف البقاع ال�شمايل امله ّدد �أ�صالً بالت�ص ّحر
وال��ذي ال يتجاوز فيه مع ّدل الأمطار ال�سنوي
 220ملم يف ال�سنة وهو احل ّد الأدنى يف لبنان.
ما هي احللول الكفيلة مبواجهة
املناخية واجلفاف؟
التغيريات
ّ
اللبنانية �أن تعي �أ ّننا
يتوجب على احلكومة
ّ
ّ
كثريا من نقطة اخلطر و�أن الو�ضع مل
�إقرتبنا
ً
يعد يقبل �أي ت�أجيل ،بل عليها �أن تتب ّنى على
أولوية ،تلتزم
املدى الق�صري خططً ا ت ّت�صف بال ّ
تنفيذها وت�شمل:
• �إق��ام��ة ال�ب�رك وال�����س��دود لتخزين املياه
علما �أن الطبيعة
واال�ستفادة منها وقت احلاجةً ،
كمية معقولة من
اجلبلية للبنان توفّ ر دائما ً ّ
ّ
الأمطار ب�رشط عدم هدر �أي قطرة منها.
اجلوفية ومياه
• مراقبة ا�ستخدام امل��ي��اه
ّ
ال�شفة ومياه الزراعة وال�صناعة وتنظيمه.
• �إقامة حمطّ ات لتكرير املياه املبتذلة والتي
ميكن �إ�ستخدامها يف ري املزروعات.
• زيادة امل�ساحات اخل�رضاء ،واحلد من قطع
الأ�شجار ملا لها من دور �إيجابي يف تخفي�ض
ح��رارة اجلو من خالل �إمت�صا�ص ثاين �أوك�سيد
الكربون ،وتلطيف اجلو ،و�إح��داث الأمطار من
خالل �إطالق بخار املاء يف اجلو.
• احلفاظ على التن ّوع البيولوجي الذي ي� ّؤمن
احل��ف��اظ على ال��ت��وازن البيئي وبالتايل على
نظافة البيئة و�سالمة العي�ش.
• تفعيل دور ال�شباب واملنظّ مات العاملة
يف جم��ال البيئة ،والقيام بحمالت ت�شجري يف
اللبنانية وحيث تكون اجلهات
جميع املناطق
ّ
املخت�صة (وزارت��ا الزراعة والبيئة) املبادرة
ّ
الأ�سا�سية يف ه��ذه احلمالت من خ�لال ت�أمني
ن�صب الأ�شجار ومواد الزرع ،وتوزيعها ب�شكل
اللبنانية مع �إعطاء
متكافىء على كل املناطق
ّ
املعر�ضة قبل غريها لت�أثري
�وي��ة لتلك
الأول� ّ
ّ
الت�ص ّحر.
• �إعتماد زراعات مقاومة للجفاف وتتالءم مع
التغيري املناخي يف لبنان.
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�إ�ستنباط �أ�صناف جديدة
من القمح وال�شعري
�إدراكا ً منها خلطورة تبعات التغيري املناخي
الذي �سي�ؤ ّدي �إىل �إختفاء بع�ض الزراعات التي
كمية عالية من املياه كال�شمندر
حتتاج �إىل ّ
العلفية ،بد�أت م�صلحة الأبحاث
ال�سكّ ري والذرة
ّ
العلمية الزراعية يف تل عمارة �أبحاثًا الهدف منها
�إيجاد مزروعات علفية مقاومة للجفاف (بعلية)
كالقمح وال�شعري .و�أجرت امل�صلحة �أبحاثًا على
إيجابية
وتو�صلت �إىل نتائج �
�أ�صناف جديدة
ّ
ّ
خ�صو�صا يف زراع���ة �أن���واع ج��دي��دة م��ن القمح
ً
واحلم�ص والعد�س
الطري والقا�سي وال�شعري
ّ
كمية �أقل
والفول
تتحمل اجلفاف ،وحتتاج �إىل ّ
ّ
من املياه .هذا وي�ؤكد التقرير ال�سنوي مل�صلحة
مت تقييم �أ�صناف
العلمية
الأبحاث
الزراعية �أنه ّ
ّ
ّ
واعدة ومتق ّدمة من القمح وال�شعري والعد�س
مناخية خمتلفة ،ويف
واحلم�ص والفول يف ظروف
ّ
ّ
حقول املزارعني ،بغية �إختيار �أف�ضل الأ�صناف
اللبنانية .هذه
امل�لائ��م��ة ملختلف امل��ن��اط��ق
ّ
تو�صلت �إليها
اجليدة التي
الأبحاث والنتائج
ّ
ِّ
العلمية الزراعية � مّإنا هي خري
م�صلحة الأبحاث
ّ
كفية
علمية
دليل على �أن لبنان لديه ك��وادر
َّ
ّ
ميكنه �أن يعتمد عليها يف مواجهة خمتلف �أنواع
التح ّديات ،و�أخطرها بالطبع تبعات التغيري
املناخي.
لكن ما حتقّق حتى الآن ما يزال ميثّل خطوة
�أوىل على طريق طويل و�شاق حتى الو�صول
�إىل الهدف املر�سوم وهو احلفاظ على �سالمة
نظامنا الغذائي ،والإبقاء على التوازن الطبيعي
الذي ي�ضمن �رشط بقائنا و�إ�ستمراريتنا.
أدق ،ه��ذه النتائج ال يجب �أن تكون
بكلمة � ّ
إ�ضافيا مل�ضاعفة
�سببا للإ�سرتخاء بل حاف ًزا �
ً
ً
�أع��م��ال البحث وال��درا���س��ات وال��ت��ج��ارب لكي
ن�ستطيع مواكبة اجل��م الكبري م��ن تداعيات
ؤولية كربى
التغيري املناخي� .إن يف ذلك م�س� ّ
تقع على عاتق امل�س�ؤولني يف الدولة الذين
�آن الأوان ليدركوا �أن الغذاء هو �أ�سا�س احلياة،
و�أن الزراعة هي م�صدر الغذاء ،و�أنها ت�ستحق
مم��ا توليه ال��دول��ة لها اليوم من
�أك�ثر بكثري ّ
خ�صو�صا و�أن جميع
وميزانية واهتمام،
متويل
ً
ّ
امل��ق � ّوم��ات الأخ����رى م��ن �أر����ض خ�صبة ومياه
علمية هي متوافرة.
وكوادر
ّ

ي�سريا.
أمرا
يف ظل العوملة
ُّ
ً
وتطور و�سائل النقل بات تنقُّ ل الأ�شخا�ص بني الدول � ً
حتد من رف�ض
وقد �سعت املنظمات والهيئات الدولية واملحلية �إىل �إلغاء احلواجز التي
ُّ
الدول دخول الأجانب �إىل �أقاليمها ومنع التمييز بني املواطن والأجنبيّ � .إن املعاهدات
واملواثيق التي ترعى حقوق الأجانب مبا ين�سجم مع حقوق الإن�سان ال تتعار�ض مع حق
كل دولة يف تنظيم دخول الأجانب وخروجهم من �إقليمها ،وهذا ما اعتمده لبنان .لكن يف
�شا�سعا بني الن�ص وما يح�صل على �أر�ض الواقع.
�أحيان كثرية يبقى الفرق
ً

�إعداد :نادر عبد العزيز �شايف
دكتوراه دولة يف احلقوق
حمام بالإ�ستئناف
التعريف القانوين للأجنبي
يعترب الإع�ل�ان ال��ذي �أق��رت��ه اجلمعية العامة
للأمم املتحدة مبوجب قرارها الرقم 144/40
ت��اري��خ  1985/12/13املتعلق بحقوق
الأف��راد الذين لي�سوا من مواطني البلد الذي
يعي�شون فيه� ،أن الأجنبي هو كل فرد يوجد يف
دولة ال يكون من رعاياها .وقد اعترب القانون
اللبناين يف � 1962/7/10أن الأجنبي هو كل
�شخ�ص حقيقي ال يتم َّتع باجلن�سية اللبنانية.
وي�ستثنى من �أح��ك��ام ه��ذا القانون ال�سلكان
ُ
الدبلوما�سي والقن�صلي ,حيث يخ�ضع �أع�ضاء
ال�سلك الدبلوما�سي لأح��ك��ام �إتفاقية فيينا
للعالقات الدبلوما�سية ()1961/4/18
ان�ضم �إليها لبنان مبوجب القانون الرقم
التي
َّ
 ،1970/17ويخ�ضع �أع�ضاء ال�سلك القن�صلي
لأح��ك��ام اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية
ال��ت��ي ان�����ض� َّ�م ال��ي��ه��ا ل��ب��ن��ان مب��وج��ب ال��ق��ان��ون
الرقم � .1974/12أم��ا القنا�صل الفخريون
فال ي�ستثنون �إال من الأحكام اخلا�صة بالإقامة
والدخول واخلروج.
ويعترب الأجنبي بنظر �أي دولة �أنه كل �شخ�ص
�شخ�صا
ال يحمل جن�سيتها� ،سواء �أكان
طبيعيا
ً
ًُ
معنويا ،حيث يعود لكل دولة احلق ب�أن ت�ضع
�أو
ً
القواعد القانونية والتنظيمية لدخول الأجانب

معاملة الأجانب
يف �ضوء حقوق االن�سان
�إىل �إقليمها �أو �إقامتهم �أو خروجهم مبا يتنا�سب
مع �أمنها الداخلي وحماية م�صاحلها ال�سيا�سية
واالق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة .كما ي��ج��وز لها
التمييز بني املواطن والأجنبي لناحية احلقوق
والواجبات ومنع �أي �أجنبي من دخول �إقليمها
�أو البقاء فيه بهدف احلفاظ على م�صاحلها
التع�سف يف ا�ستعمال هذا
و�أمنها ،من دون
ُّ
احل��ق ،وب����شرط ع��دم الإخ�ل�ال بقواعد القانون
ال��دويل العام ال �سيما تلك املرتبطة بحقوق
الإن�سان ،فال يجوز لها مثالً فر�ض حظر �شامل
ومطلق على دخول الأجانب �إىل �إقليمها.
دخول الأجانب �إىل لبنان و�إقامتهم فيه
���س��ن�� ًدا لأح���ك���ام ق���ان���ون الأج����ان����ب ت��اري��خ
 1962/7/10وت��ع��دي�لات��ه ،ال ي��ج��وز لغري
اللبناين الدخول �إىل لبنان �إال عن طريق مراكز
الأم��ن العام ،وب�رشط �أن يكون م��زو ًدا الوثائق
وال�����س��م��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة ،وح��ام�لاً وثيقة �سفر
مو�سومة ب�سمة مرور �أو ب�سمة �إقامة من ممثل
لبنان يف اخل��ارج �أو من املرجع املكلَّف رعاية
م�صالح اللبنانيني �أو م��ن الأم���ن ال��ع��ام� .أم��ا
املعفيون من وثائق
الأ�شخا�ص غري اللبنانيني
ُّ
ال�سفر فت�ضبط دوائر الأمن العام على احلدود
دخولهم اىل لبنان.
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وعلى الأجنبي الراغب يف الدخول �إىل لبنان
لتعاطي مهنة �أو عمل �أن يح�صل م�سبقًا على
موافقة وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية� ،إال
�إذا كان فنا ًنا فيح�صل على هذه املوافقة من
املديرية العامة للأمن العام.
ويعفى من �سمتي املرور والإقامة مبر�سوم
بناء على اق�تراح وزي��ر اخلارجية واملغرتبني
رعايا بع�ض البلدان القادمون لل�سياحة ملدة
حدها الأق�صى ثالثة �أ�شهر.
• �سمة امل��رور :تخ ِّول �سمة امل��رور حاملها
ال��دخ��ول �إىل لبنان م��رة واح���دة والإق��ام��ة فيه
يوما .ويجوز للمديرية
ملدة �أق�صاها خم�سة ع�رش ً
العامة للأمن العام يف ح��االت ا�ستثنائية �أن
متنح الداخل ِب ِ�س ِ
مة مرو ٍر �سم َة �إقامة .ويجوز �أن
تكون �سمة الإقامة لرحلة واحدة �أو لعدة رحالت
ملدة �أق�صاها �ستة �أ�شهر من تاريخ منح ال�سمة.
وميكن للمديرية العامة للأمن العام متديد
�سمة الإقامة مرة بعد مرة ملدة حدها الأق�صى
اعتبارا من تاريخ الدخول �إىل لبنان.
�سنة
ً
• بطاقة �إقامة :متنح املديرية العامة للأمن
العام الأج��ان��ب الراغبني يف الإق��ام��ة يف لبنان
مدة �سنة وما فوق بطاقات �إقامة �سنوية� ،أو
بطاقات �إقامة دائمة �صاحلة ملدة ثالث �سنوات
قابلة للتجديد .وجتيز بطاقات الإقامة ال�سنوية

�أو الدائمة حلاملها العودة �إىل لبنان.
• جواز املرور :يجوز ملدير عام الأمن العام
�أن مينح الأجانب الذين ال يحملون �أي وثيقة
�سفر ،جواز مرور �إىل البلدان التي يق�صدونها
يف حالتني� :إذا كان الأجنبي الجئًا �أو من جن�سية
غري معينة� ،أو �إذا كان يحمل جن�سية دول��ة ال
ممثل لها يف لبنان .ويعترب جواز املرور �صاحلًا
ملدة �أق�صاها ثالث �سنوات وفق تقدير مديرية
الأمن العام .وال يخ ِّول جواز املرور حامله العودة
�إىل لبنان ما مل يكن مقرت ًنا ب��إج��ازة العودة.
وي�ستوفى عن جواز املرور الر�سم املتوجب على
ُ
جواز ال�سفر اللبناين .ويجوز تنظيم جواز مرور
م�شرتك لرب العائلة وزوجته ولأوالده الذين مل
يتموا اخلام�سة ع�رشة من عمرهم .ويبطل مفعول
جواز املرور �إذا دخل حامله �أرا�ضي بالد فيها
ممثل للدولة التي ينتمي اليها.
• �إق��ام��ة املجاملة� :سن ًدا للمادة  21من
املر�سوم ال��رق��م  1962/10188املع َّدلة
مبوجب املر�سوم الرقم  ،2010/4186يحق
ملدير عام الأمن العام منح اقامات جماملة ملدة
� 3سنوات قابلة للتجديد للفئات الآتي ذكرها:
 العربي �أو الأجنبي من والدة لبنانية �إذا كانال يعمل.
 زوجة اللبناين العربية �أو الأجنبية �إذا كانتال تعمل.
 العربي �أو الأجنبي املولود يف لبنان منوالدين غري لبنانيني �إذا كان يتابع درا�سته.
 العربي �أو الأجنبي من �أ�صل لبناين ويحملجن�سية ثانية تفر�ض عليه احل�صول على �إقامة
يف لبنان.
 الدبلوما�سيون م��ن خمتلف اجلن�سياتالذين �سبق لهم وعملوا يف لبنان ،ويرغبون
بالإقامة فيه بعد �إحالتهم على التقاعد.
 حاالت خا�صة يعود تقديرها للمدير العامللأمن العام.
 زوج اللبنانية الأجنبي ،بعد انق�ضاء مدة�سنة على زواجه منها و�أوالد اللبنانية من زوج
�أجنبي �سواء كانوا را�شدين �أو قا�رصين من جهة،

ويعملون �أو ال يعملون من جهة �أخرى.
ووفق قرار وزير الداخلية الرقم  320تاريخ
 ،1962/8/2على كل من يدخل �إىل لبنان �أو
يخرج منه:
 �أن يكون حامالً وثيقة �سفر ي�ؤ�رش عليهامركز الأمن العام على احلدود.
 �أن ينظم بطاقة دخول �أو خروج.ويجوز لفئات من الأجانب الدخول �إىل لبنان
واخلروج منه مبوجب م�ستندات معينة ،وهم:
 - 1الفل�سطينيون الالجئون �إىل لبنان� ،إذ
ي�ستطيعون الذهاب �إىل اجلمهورية العربية
ال�����س��وري��ة وال���ع���ودة منها مب��وج��ب بطاقات
هويتهم من دون احل�صول على الإجازة .
 - 2يجوز للأجانب املقيمني يف اجلمهورية
العربية ال�سورية الدخول �إىل لبنان واخل��روج
منه با�ستثناء غري املرغوب فيهم والفنانات
والأجانب القادمني للعمل �أو االرتزاق ،وحاملي
تعينها وزارة
ج���وازات امل���رور وف��ئ��ات اخ��رى ِّ
اخلارجية واملغرتبني ،والأجانب املقيمني يف
لبنان مبوجب بطاقات �إقامة �أو �سمات �إقامة
�صادرة عن �أحد البلدين.
 - 3يجوز لأف��راد ق��وات ال��ط��وارىء الدولية
واجليو�ش الأجنبية القادمني لل�سياحة الدخول
�إىل ل��ب��ن��ان واخل�����روج م��ن��ه مب��وج��ب ب��ط��اق��ات
�شخ�صية و�أوامر خدمة �إفرادية �أو �إجمالية.
 - 4يجوز ذل��ك ل��وف��ود ال�سياحة والطالب
والريا�ضيني (مبوجب وثائق �سفرهم الفردية
�أو الإجمالية بالإ�ضافة �إىل لوائح ب�أ�سمائهم
وجن�سياتهم).
 - 5امل�لاح��ون ال��ب��ح��ري��ون واجل��وي��ون لدى
التحاقهم مبحل �سكنهم �أو بطائرتهم �أو
باخرتهم (مبوجب جوازاتهم املهنية).
 - 6امل�����س��اف��رون امل��ج��از لهم زي���ارة البلد
يف �أثناء ر�سو باخرتهم �أو طائرتهم يف ميناء
لبناين �أو لدى تغيريها (مبوجب �إجازات م�ؤقتة
يعطيها مركز الأمن العام يف املرف�أ �أو املطار).
 - 7فئات �أخرى يف حاالت ا�سثنائية يقدرها
وزي��ر الداخلية �أو املدير العام للأمن العام
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ويعني امل�ستند املمكن ا�ستعماله للدخول �أو
اخلروج.
�أم��ا الأجنبي من اجلن�سية ال�سورية ،فيعطى
بطاقة �إقامة م�ؤقتة يطلبها عند �إب��راز بطاقة
هويته ال�صادرة عن دوائر النفو�س ال�سورية �أو
ما يقوم مقامها ،وتعطى بطاقة الإقامة الدائمة
�إىل كل �سوري يثبت �أن له حمل �إقامة دائمة �أو
حمل عمل دائ��م .ويعطى الأردنيون الداخلون
مبوجب بطاقات هويتهم بطاقات �إقامة م�ؤقتة
�صاحلة ملدة حدها الأق�صى ثالثة ا�شهر.
كذلك أُ�ب � ِر َم اتفاق بني اجلمهورية اللبنانية
وج��م��ه��وري��ة ق�بر���ص ح���ول �إل���غ���اء متطلِّبات
الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية
واخلا�صة وجوازات اخلدمة املوقع يف نيقو�سيا .
ومب���وج���ب م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ب�ي�ن ل��ب��ن��ان
وال��ب��اراغ��واي (ت��اري��خ  ،)2009/3/31جرى
�إعفاء املواطنني اللبنانيني والبارغوانيون،
حاملي ج���وازات �سفر دبلوما�سية �أو ر�سمية
�صاحلة ،من ت�أ�شريات الدخول ،املرور والبقاء
يف الأرا�ضي التابعة للطرف الآخر ملدة ال تتجاوز
الت�سعني يوما ً ( )90من تاريخ ال��دخ��ول مع
�إمكانية متديد املهلة .كما جرى �إب��رام اتفاق
بني احلكومة اللبنانية واحلكومة الرتكية ب�ش�أن
�إل��غ��اء موجب الت�أ�شرية ملواطني الدولتني،
املوقع يف �أنقره بتاريخ .2010 /1 /11
ويتوجب على كل �أجنبي يقيم يف لبنان مدة
َّ
تفوق الثالثة �أ�سابيع �أن يتق َّدم خالل �أ�سبوع
يلي انق�ضاء هذه املدة اىل خمفر قوى الأمن
الداخلي التابع له حمل �إقامته بغية احل�صول
منه على بطاقة �إثبات وجود له ولزوجته و�أوالده
الق�ص املقيمني معه ،و�أن يب ّدل هذه البطاقة
رَّ
يغي
ببطاقة �أخرى يف خالل �أ�سبوع ويف كل مرة رّ
فيها حمل �إقامته.
ويحظَّ ر على الأجنبي غري الفنان �أن يتعاطى
مرخ�صا
ع��م�لاً �أو مهنة يف لبنان م��ا مل يكن
ً
ل��ه ب��ذل��ك م��ن وزارة العمل وف��ق القوانني
والأنظمة النافذة .وميكن لكل �أجنبي مو�ضوع
مالحقة �أو حم��ك��وم عليه ب��ج��رم �سيا�سي من

�سلطة غري لبنانية �أو مه َّددة حياته �أو حريته
لأ�سباب �سيا�سية� ،أن يطلب منحه حق اللجوء
ال�سيا�سي وف��ق القوانني والأنظمة املرعية
ويطبق على الالجئني الفل�سطينيني
الإج��راء.
َّ
املر�سوم اال�شرتاعي الرقم  1959/42تاريخ
 1959/3/31ويخ�ضعـون لإدارة ���ش��ؤون
الالجئني الفل�سطينيني يف وزارة الداخلية
التي تهتم بهم وترعى �ش�ؤونهم ،بالتن�سيق مع
هيئة الإغاثة الدولية لرعايتهم (الأونروا) ،حتى

فورا �صورة
هذا املدير �أن يودع وزير الداخلية ً
عن قراره.
ويجري الإخ��راج �إم��ا ب�إبالغ ال�شخ�ص املعني
وجوب مغادرة لبنان �ضمن املهلة التي يحددها
املدير العام للأمن العام �أو برتحيله �إىل احلدود
بوا�سطة ق��وى الأم���ن ال��داخ��ل��ي .وي��ج��وز لهذا
املدير �أن يوقف ،مبوافقة النيابة العامة ،من
تقرر �إخراجه �إىل �أن تتم معاملة ترحيله.
َّ
وتتوىل دائ��رة الأج��ان��ب يف املديرية العامة

�إيجاد حل للق�ضية الفل�سطينية وعودتهم اىل
دولتهم فل�سطني.

للأمن العام يف لبنان مهمة مراقبة الأجانب يف
كل ما يتعلق بدخولهم �إىل لبنان ،و�إقامتهم
فيه ،وخروجهم منه ،والتحقيق يف طلبات دخول
الأجانب قبل الت�أ�شري على جوازاتهم ،و�إج��ازة
�إقامتهم امل�ؤقتة �أو الدائمة ومغادرتهم البالد،
وتنظيم بطاقات هوية لهم ،ومراقبة تنقالتهم،
والأعمال التي يتعاطونها ،ومراقبة الالجئني
ال�سيا�سيني وامل�رشَّدين الأجانب ،ومنح جوازات
امل��رور ،وتنظيم ت�صاريح للفئات املفرو�ض
عليها �رشوط خا�صة لالنتقال يف لبنان واخلارج.
وت��ت�ولىَّ دائ��رة �ضبط الإق��ام��ة مهمة تنظيم
ملفات الأج��ان��ب املقيمني يف لبنان ،و�ضبط

خروج �أو �إخراج الأجانب من لبنان
���س��ن�� ًدا لأح���ك���ام ق���ان���ون الأج����ان����ب ت��اري��خ
 1962/7/10وتعديالته ،يجوز للمديرية
العامة للأمن العام �أن توجب الأجانب يف احلاالت
املتعلقة ب�أمن الدولة احل�صول على �سمة خروج.
وال يجوز مغادرة الأرا�ضي اللبنانية �إال عن طريق
مراكز الأم��ن العام .ويخرج الأجنبي من لبنان
بقرار من املدير العام للأمن العام �إذا كان يف
وجوده �رضر على الأمن وال�سالمة العامني ،وعلى
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�إقامتهم ،و�إبالغ مراكز احلدود �أ�سماء الأ�شخا�ص
املمنوع دخولهم �إىل لبنان �أو خروجهم منها
مبوجب ق��رار من ال�سلطات الر�سمية ،وحفظ
�أوراق املديرية العامة وملفاتها ،ما عدا ال�رسية.
العقوبات على خمالفة قانون الأجانب
�سن ًدا للمادة  32وما يليها من قانون الأجانب
(تاريخ  )1962/7/10وتعديالته ،يعاقب
باحلب�س من �شهر �إىل ثالث �سنوات وبالغرامة
م��ن � 250 000إىل  1 250 000لرية
وباالخراج من لبنان:
 كل �أجنبي يدخل الأرا�ضي اللبنانية منالتقيد ب�أحكام هذا القانون .وهو ما
دون
ُّ
ُيطلق عليه «الدخول خل�سة».
 كل �أجنبي يديل بت�رصيح كاذب بق�صد�إخفاء حقيقة هويته� ،أو ي�ستعمل وثائق
هوية مز َّورة.
 ال يجوز احلكم بوقف التنفيذ ،كما اليجوز �أن تقل العقوبة يف مطلق الأحوال عن
�شهر حب�س .ويعاقب باحلب�س من �أ�سبوع
�إىل ثالثة �أ�شهر وبالغرامة من 125000
�إىل  750000ل�ي�رة �أو ب���إح��دى هاتني
العقوبتني:
 كل �أجنبي ال يغادر الأرا�ضي اللبنانيةبعد �إبالغه رف�ض متديد �إقامته.
 كل �أجنبي يخالف احل�صول على �سمةخروج� ،أو ال يغادر الأرا�ضي اللبنانية عن غري
طريق مراكز الأمن العام.
 كل لبناين يدخل لبنان من غري املرور على�أحد مراكز الأمن العام.
ويعاقب باحلب�س من �شهر �إىل �ستة �أ�شهر كل
�أجنبي يخالف قرار الإخراج ال�صادر عن املدير
العام للأمن العام �إذا كان يف وجوده �رضر على
الأمن وال�سالمة العامني.
ويحكم ب�أق�صى العقوبات يف ح��ال تكرار
املخالفات املذكورة ويف حال عودة الأجنبي �إىل
البالد ب�صورة غري م�رشوعة بعد �إخراجه منها.
ويعاقب باحلب�س م��ن �أ�سبوع �إىل �شهرين

وبالغرامة من � 25 000إىل  250 000لرية
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل �أجنبي يهمل
من دون ع��ذر مقبول املطالبة �ضمن املهلة
القانونية بتمديد �إقامته.
أجنبيا لقاء �أج��ر �أن يعطي
وعلى من ي ��أوي � ً
علما �إىل �سلطات الأم���ن و�إالَّ
تعر�ض
بذلك
ً
َّ
لغرامة تراوح بني  25000و 250 000لرية.
ه��ذا ب��الإ���ض��اف��ة �إىل تطبيق �أح��ك��ام قانون
العقوبات التي تن�ص على الإبعاد من البالد
كعقوبة جنائية �سيا�سية تق�ضي ب ��إخ��راج
املحكوم عليه م��ن ال��ب�لاد ،ب�رصف النظر عن
أجنبيا ،وتراوح
جن�سيته� ،سواء �أكان
لبنانيا �أو � ً
ً
م��دة الإب��ع��اد بني ث�لاث �سنوات وخم�س ع�رشة
�سنة �سن ًدا للمادة  37وم��ا يليها من قانون
العقوبات .وه��ي تتطبق على اجل��رائ��م التي
يقدم عليها الفاعل بدافع �سيا�سي �أناين دينء
�أو بهدف االعتداء على �أمن الدولة �أو �سيادتها
���س��ن� ًدا ل��ل��م��ادة  196وم���ا يليها م��ن ق��ان��ون
العقوبات� ،إ�ضافة �إىل تطبيق عقوبة الطرد من
الأرا�ضي اللبنانية على كل �أجنبي ُح ِكم عليه
بعقوبة جنائية �سن ًدا للمادة  88عقوبات.
واجبات وحقوق الأجانب
ُيفر�ض على الأجانب يف الدول التي يوجدون
فيها ب�صورة �رشعية عدة واجبات ويتمتعون بعدة
حقوق �إ�ستنا ًدا �إىل اتفاق العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية و�إتفاق العهد
اخل��ا���ص باحلقوق الإقت�صادية والإجتماعية
والثقافية ،وباال�ستناد �إىل الإعالن الذي �أقرته
اجلمعية العامة للأمم املتحدة مبوجب قرارها
ال��رق��م  144/40ت��اري��خ 1985/12/13
املتعلق بحقوق الأف����راد ال��ذي��ن لي�سوا من
مواطني البلد ال��ذي يعي�شون فيه ،من دون
�أن ي�ضفي ه��ذا الإع�ل�ان �صفة ال�رشعية على
دخول �أي �أجنبي ووج��وده يف �أي دولة ب�صورة
قيد حق �أي دولة يف �إ�صدار
غري قانونية ،وال ُي ّ
القوانني والأنظمة التي تتعلَّق بدخول الأجانب
و�إقامتهم وخروجهم �أو �إخراجهم.

ولعلَّ �أهم الواجبات املفرو�ضة على الأجانب
هو واجب مراعاة القوانني النافذة يف الدولة
التي يقيمون �أو يوجدون فيها واحرتام عادات
�شعب هذه الدولة وتقاليده.
وق����د م��ن��ح��ت االت���ف���اق���ي���ات وامل���ع���اه���دات
والإعالنات الدولية للأجانب عدة حقوق� ،رشط
مراعاة القيود التي ين�ص عليها القانون والتي
هي �رضورية يف املجتمع حلماية الأمن القومي �أو
ال�سالمة العامة �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة
�أو الأخ�لاق �أو حقوق الآخرين وحرياتهم التي
تتفق مع احلقوق واحلريات الأخ��رى املعرتف
بها يف ال�صكوك ال��دول��ي��ة املتعلقة بحقوق
الإن�سان .ولعلّ �أهم حقوق الأجانب هي ما ي�أتي:
 - 1احل���ق يف احل��ي��اة والأم�����ن ال�شخ�صي،
وعدم التعر�ض لالعتقال �أو االحتجاز على نحو
تع�سفي ،وعدم احلرمان من احلرية �إال بناء على
�أ�سباب و�إجراءات قانونية.
 - 2احلق يف احلماية من التدخل التع�سفي
�أو غري القانوين يف اخل�صو�صيات �أو العائلة �أو
ال�سكن �أو املرا�سالت.
 - 3احل����ق مب��راج��ع��ة ال��ق�����ض��اء ال��وط��ن��ي،
وا�ستعمال حق الدفاع املق َّد�س ،ب�إعتبار ذلك
من احلقوق الد�ستورية الأ�سا�سية.
 - 4احلق يف امل�ساواة �أمام املحاكم ب�أنواعها
و�أم���ام �سائر الهيئات وال�سلطات املخت�صة
ب�إقامة العدل.
 - 5احلق باال�ستعانة جما ًنا مبرتجم �شفوي،
عند ال�رضورة ،يف الإج��راءات الق�ضائية وغريها
التي ين�ص عليها القانون.
 - 6احلق يف اختيار ال��زوج ،ويف ال��زواج ،ويف
ت�أمني الأ�رسة.
 - 7احلق يف حرية الفكر وال��ر�أي وال�ضمري
وال��دي��ن ،وال يخ�ضع ح��ق اجل��ه��ر بدينهم �أو
معتقداتهم �إال للقيود ال��ت��ي ين�ص عليها
القانون والتي تكون ��ضروري��ة حلماية الأم��ن
العام �أو النظام �أو ال�صحة العامة �أو الأخالق �أو
حماية الآخرين وحرياتهم الأ�سا�سية.
 - 8احل��ق باالحتفاظ بلغتهم وثقافتهم
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وتقاليدهم.
 - 9احلق يف حتويل املكا�سب وامل َّدخرات
�أو غريها من الأ�صول النقدية ال�شخ�صية اىل
اخلارج ،مع مراعاة �أنظمة النقد املحلية.
 - 10احلق يف التنقل.
 - 11احلق يف اختيار مكان الإقامة.
الق�ص اىل
 - 12احلق ب�ضم ال��زوج والأوالد
رَّ
مكان �سكنه وااللتحاق به والإقامة معه ،وهو
ما ُيطلق عليه م�صطلح «جمع ال�شمل»� ،رشط
مراعاة القوانني والأنظمة املحلية.
 - 13احلق يف حرية التعبري.
 - 14احلق يف االجتماع ال�سلمي.
 - 15احل��ق ب��االن��ف��راد مبلكية الأم����وال� ،أو
اال�شرتاك بها مع الغري� ،رشط مراعاة القوانني
املحلية ذات ال�صلة.
 - 16احلق بالعمل بطريقة �آمنة و�صحية ،ويف
تقا�ضي الأجر العادل من دون �أي متييز.
 - 17احل��ق يف ال��رع��اي��ة ال�صحية والطبية
وال�ضمان االجتماعي واخل��دم��ات االجتماعية
والتعليم وال��راح��ة� ،ضمن القوانني والأنظمة
املرعية االجراء.
 - 18احلق يف عدم حرمان الأجنبي على نحو
تع�سفي مما اكت�سبه من �أموال بطريقة قانونية.
حرب على ورق!
لعل قراءة �رسيعة لتلك الن�صو�ص القانونية
الوطنية والدولية قد تعطي �صورة نا�صعة
البيا�ض يف ما يتعلَّق مبو�ضوعنا� ،إال �أن الواقع
ي��ك��ون خمتلفًا يف بع�ض الأح���ي���ان �إذ تبقى
الن�صو�ص جم��رد ح� ٍ
بر على ورق .حيث نرى
يتعر�ض لها
ون�سمع عن املعاملة ال�سيئة التي
َّ
الأجانب (�إ�ضافة اىل املواطنني) يف �أغلبية دول
العامل ،باال�ستناد اىل التمييز العن�رصي �أو ب�سبب
اجلن�س �أو اللون �أو اللغة �أو الدين ،انطالقً ا من
منع دخولهم احل��دود� ،إىل احتجازهم وطردهم
�أو ترحيلهم �أو �إبعادهم ،بعي ًدا من القواعد
القانونية الوطنية والدولية التي ترعى حقوق
الأجانب يف �ضوء حقوق االن�سان.

�سيفنا و القلــم
البخيل

حممد عادل ال�سيد
برجا  -ال�شوف

ج���������������اه���������������ل وم������������ف������������ك������������ر ح���������ال���������و
م���������������ا يف م�������������������رة م�������������������ات ح��������م��������ار

ع�����������ال�����������ق�����ب�����ر ب�����������ي�����������اخ�����������د م��������ال��������و
وخ������������لّ������������و ع������������ا ���������ض��������ه��������رو ج���ل��ال������و

ع���������اي�������������������ش ع������������م������������رو ب�������ال�������ق������� ّل�������ي
������������ي�������������ة رك�������������ع�������������ة ب������ي�������������ص������لّ������ي
م�
ّ

وع��������������ام��������������ل ح�����������ال�����������و ع�������ال�������ه������� ّل�������ي
ح������������ت������������ى ت������������ك������ت�����ر �أم������������������وال������������������و

م��������رب��������ط��������ه��������ا ت������رب������ي������ط
ن������ف�������������س������و
ّ
ال���������ق���������ر����������ش ب������ي������ع������م������ ُّل������و ت����خ����ط����ي����ط

���������ب����������ط ت�����ع�����ب�����ي�����ط
ومب��������������ال��������������و م����������ع� َّ
وح���������������������������ارم ن�������ف���������������س�������و وع��������ي��������ال��������و

االن�����������������س��������ان ال��������ل��������ي ب�����ي�����ب�����ق�����ى ه���ي���ك
������م���������������ض ع����ي����ن����ي����ك
و�إن ������ش�����ف�����ت�����و غ� ّ

�أوع�����������������������������ى مت������������دل������������و �إي������������دي������������ك
و����������ض���������ل���������ك �أع�������������م�������������ى ك��������رم��������ال��������و

ح������������������ارم ن������ف�������������س������و م�����������ن ال���������ل���������ذات
ب�������������������� ّدي ق���������� ّل����������و ت��������ل�������ات ك������ل������م������ات

وع��������������ا���������������ش ت��������اي��������ج��������م��������ع ل�������ي������رات
ي������������ق������ب�����ر ح���������������ال���������������و �أح�������ل�������ال���������������و

بخاطرك يا جي�ش

امل�ؤهل الأول عون عون
املحكمة الع�سكرية

وب�����خ�����اط�����رك ي������ا ج���ي�������ش���ن���ا ال����غ����ايل
ث��ل��اث��ي��ن ع��������ام ب����رف����ق����ة ال���ع�������س���ك���ر
زه������ر
ف����ي����ك خ�����دم�����ت ك����م����ا ال����ع����م����ر ّ
وال�������ي�������وم ����ش���ب���ن���ا وال�������ع�������زم خ���ت�َيَ
ع�������ش���ق���ت���ك �أن��������ا ل���ل���م���وت ي�����ا ا���س��م��ر
����س���ك���ن���ت مب������واق������ع خ����دم����ت����ي �أك���ث��ر

ع��������م ودع�������������ك ي��������ا ب������ك������ر �آم�����������ايل
م������ا غ�������اب ط���ي���ف���ك ي�������وم ع������ن ب����ايل
م���ن���ح���ت���ك ����ش���ب���اب���ي وزخ��������م �أع����م����ايل
ل�����ك�����ن م�������ا خ�����ت��ي��ر ف�����ك�����ر ������ش��ل��اّيل
و�����ض���� ّح����ي����ت ك�����رم�����ال�����ك وك�����رم�����ايل
مم�������ا ك�����ن�����ت �أ������س�����ك�����ن م�������ع ع����ي����ايل

م���� ّن����ك �أن��������ا �����ش����و �أخ����������ذت ي�����ا ب���ي���در
�أخ����������ذت امل����ج����د ح����ت����ى الأرز ي��ك�بر
�أخ����������ذت ال����ب����ط����ول����ة وال������زم������ن �أخ��ب��ر
�أخ�������ذت ال���ف���ك���ر ح���ت���ى ال����وح����ي ���س��طّ ��ر
وك�����ل�����م�����ا خ�������ب�������ارك ك�����ن�����ت �إت������ذك������ر
و�����ش����و ح����ب �إل����ب���������س ب���دل���ت���ي واف���خ���ر

غ���ي��ر ال�����ط�����م�����وح وا������س�����م�����ك ال����ع����ايل
��������ر ر����س���م���ايل
وي����ب����ق����ى اجل�����ب��ي��ن احل� ّ
م������ال������ك زن�������������ودي وق�������وت�������ك م�����ايل
م��ل��اح�����م �����ش����ع����ر ،ان�����ظ�����م ارجت��������ايل
ومت���������رق ������ص�����ور م���ا����ض���ي���ك ب���خ���ي���ايل
غ����ي����ر امل����������رقّ ����������ط م���������ا ب����ي����ح��ل�ايل

رح �������ض������لّ ح�����ب�����ك ق�������د م�������ا ب����ق����در
م����ا زال ����ص���ار ال�������ش���ع���ب ع����م ي�����س��ه��ر
ان������ت ال����وع����د �����ص����وت ال����رع����د �أم���ط���ر
غ�����د و�أم�������������س م����ت����ل ال�������ش���م�������س ن����� ّور
م�����������ش ه�������م ت����ط����ل����ب دم ي���ت���ف���ج���ر
امل�����ه�����م ل�������وال اع����ت����زت����ن����ي م�������س���وك���ر

و�إع�����ب�����د ج����ن����وب الأر�����������ض و����ش���م���ايل
ج���ن���ب���ك وق�������ف ب����ال���������ص����ف ال ت���ب���ايل
�أم����������ن و�����س����ل����م ظ������ل احل�����ل�����م ه���ال���ه
و���ص��ب��ح��ك غ���ط���ا ،وج���ه���ك ع��ط��ا ر���س��ال��ة
مب����ا�����ض����ي����ك ت����ك��ب�ر ف����ي����ك �أج�����ي�����ايل
ك�����رم�����ال�����ك ا����س���ت���غ���ن���ي���ت ع������ن ح����ايل
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ال ت�س�ألوين
��ب���ي���ت���و
ال ت�����������س������أل�����وين ك����ي����ف ح� ّ
����ص���دف���ة ع�������درب ال����ع��ي�ن الق��ي��ت��و
وم�����ن ي���وم���ه���ا زار ال����ه����وى ق��ل��ب��ي
و������ص�����ارت ع����ي����وين ت�����دل ع��اب��ي��ت��و
ومل������ا ب���ع���ي���ون���و ال�������س���ود ح���اك���اين
���ب����ى احل����ك����ي ع��ل�����س��اين
م����ا ع������اد ل� َّ
��م���اين
زه���������رة رب�����ي�����ع ال����ع����م����ر ����س� َّ
و�أج����م����ل �أ����س���ام���ي ال���ك���ون ���س� َّ�م��ي��ت��و
ودخ�����ل�����ت ن�������س���م���ة ح�����ب ع��اق��ل��ب��و
وع�������ا ق�����د م�����ا ح���ب���ي���ت م�����ا ح���ب���وا
ور����ش���ي���ت ع���ط���ر ال�������ورد ع����ا درب����و
وحت�������ت رم�����������ش ال�����ع��ي��ن خ��ب��ي��ت��و
وط��ال��ت م�����ش��اوي��ر ال��ه��وى و���ص��اروا
احل���ل���وي���ن م����ن ب�����س��م��ات��ن��ا ي���غ���اروا
وك���فّ���ى الأم������ل ب��ال��ق��ل��ب م�����ش��وارو
وحل�������ن ال�����ف�����رح واحل��������ب غ��ن��ي��ت��و
حممد عبد الرحمن دمج
برجا  -ال�شوف

�سيفنا و القلــم
لبنان ديني
ول��دت��ن��ي �أم���ي للم�سيح ممجداً
ول����ذا ع��ب��دت اهلل ع�بر م�سيحه
وك�برن��ا �أه�ل�ا ال ي��ف��رق �شملنا
ِ
نلتق فيهما
�أن ندخل البابني
ف��ال��ك��ل ي����أم���ر ب��امل��ح��ب��ة دي��ن��ه
�أه��ل ال�سيا�سة �أف�سدوا �إمياننا
ه��م � َّأج��ج��وا ن��ار التع�صب بيننا

ِ
املولد
ونعمت ب��الإ���س�لام عند
وع��ب��دت ن��ف�����س اهلل ع�بر حممدِ
ِ
م�سجد
دي��ن وب���اب كني�سة �أو
مب��ح��ب��ة حت��ي��ي ���ض��م�ير امل��ل��ح��دِ
وال��ك��ل ي�سجد ل�لال��ه ال�رسمدي
وت��ق��ا���س��م��ون��ا ب�ين ح��ن��ا و�أح��م� ِ�د
ِ
للمقعد
وتعانقوا بو�صولهم

مل ي��درك��وا م��ا ق��دم��وا لعدونا
فتعالَ عانقني وال حتفل بهم
�إن كانت الأدي���ان تعمي قلبنا
�أدع��و اجلميع ليرتكوا �أديانهم
�إن ي�س�ألوا ما مذهبي �س�أجيبهم

م��ن خ��دم��ة ح��م��ق��اء دون ت� ِ
��ردد
وت���ع���الَ ن���ؤم��ن ب��االل��ه الأجم� ِ
���د
ِ
أوح���د
وت��زي��ل ح��ق � ًدا ع��ن ع���دو �
��ب م��ت��ج��ددِ
وي���واك���ب���وين مب���ذه� ٍ
لبنان ديني ظ � ُّل �أرزه معبدي

العميد الركن املتقاعد عادل خليل

حزورة
ب�����إزم����ي����ل ال���ف���ك���ر امل���ح���ت��� ّد
ول������وال ي���ح���ف���ره���ا ال�������ش���ح���رور

ع�����م ب���ن���ح���ت ل���ل���ك���ل���م���ة ق���� ّد
م����ا ب��ت��ط��ل��ع ح����ل����وي ه��ال��ق��د

م����ل���� ّون م����ن �أرب�������ع �أ����ص���ن���اف
م�����ا ب����ي��ت�رك ل���ل����� ّ��س�ت�ر حل���اف
ب��ك��ا���س و���س��ي��ج��ارة الأل���ط���اف
رب��������ك ب���ت���خ���اف
ول�������و �إ ّن����������ك ّ

والأل������������������وان ت����ن��ي�ن ت��ن�ين
وب��ي��ط��ع��م��ي والدو ب��ال��دي��ن
ب�����ت�����ح��ل��ال�����ك مب���ع���ام���ل���ت�ي�ن
ب����ت����ت����وب وع������ ّن������و ب��ت��رت����� ّد؟

يف ���ش��ج��رة ب��ت��دخ��ل ال��ب��ي��وت
�إب����������ن م���������ش���� ِّّت����ي ب����ب��ي�روت
م�����ن �أ ّول مل�������س���ة ب��ي��م��وت
را������س�����و �أح�����م�����ر ب���ال���ت���اب���وت

والدا م���ت���ل غ�������ص���ون ال���ب���ان
��ي���ف ب���ب���ل���ودان
وت�������اين م�������ص� ّ
وب���ي���روي ع���ي���ون ال��ع��ط�����ش��ان
ول����و ���ش��ل��ت��و را����س���و ب��ي�����س��و ّد؟

ب���ت�����ش�ري���ن ب���ي���غ���م���ره���ا ال��ب��ح��ر
ل������وال م�����ا ب���ت���م���رق ع��ال��ن��ح��ر
اهلل ع���اط���ي���ه���ا م�����ن ال�����س��ح��ر
وت���ات���ط���ل���ع م����ن ق���ل���ب اجل��ح��ر

و������ص�����ن��ي��ن ب������������آب ومت�������وز
ح����ت����ى ت�������ص���ل���ي م���اب���ي���ج���وز
ت�����ات�����ن�����ع�����از وم���������ا ب���ت���ع���وز
ال���ع���ود ب��ي��ل��وي وم����ا ب�ي�رت��� ّد؟

م��ل� ّ�ب�����س ف�����ض��ة �أو ق�����ص��دي��ر
ب��ي��ك�����ش��ف��ل��ك �أ������س����رار ال���ب�ي�ر
ب��ي��م�����ش��ي ب��اجل��ي��ب��ي م�����ش��اوي��ر
ح��ج��م��و ���ص��غ�ير وف��ع��ل��و كبري

��������را وحت������ت وف�����وق
ج������� ّوا وب� ّ
وب���ي���ف���رف���ط���ل���ك �أك���ب���ر ط���وق
وم������ا ب��ي��ف��ه��م �إالّ ب����ال����ذوق
����وج�����و م����ا ب���ي���وق���ف ����س��� ّد؟
وب� ّ

حم�����م�����ول وب������������ ّدك ت���رم���ي���ه
ل����و ���ش��ف��ت��و م����ا ب��ت��ق��ع��د ف��ي��ه
ت����ال����ت ح������رف م�����دوب�����ل ف��ي��ه
م����ه����م����ا مت�����ان�����ع وجت����اف����ي����ه

وع�������ا ق�����د احل�����م�����ل رف����وف����و
ول������و ت���ق���ع���د م�����ا ب��ت�����ش��وف��و
وال������ت������اين ب���ن�������ص ح����روف����و
ع���اح���ك���م���و م�����ا ع����ن����دك ر ّد؟
العقيد اليا�س �أبو خليل

عري�س ال�سما
������ي�������ة
ن�����اط�����ر م������ن ّ
رب����������ي ه���دي���ة �أع���������ج���������وب���������ة �إل�������ه� ّ
م�����ن ال�������س���م���ا ع���ري�������س���ا ط���لّ ر�� ّ��ش���وا ال���زن���ب���ق ...خ � ّل��ي ال��ف��لّ
ي������ن����������ش��ر ع�������ط�������ر احل�������ري�������ة

ع���م �إ���س��م��ع ���ص��وت��و م���ن بعيد ب��ي��ن��ده« :ج���اي���ي ب��ي��وم العيد
��ي���ي اجل������ن������ة ح������ل������وي ي�������ا ب���ي���ي
م������ا ح��������دا ي�����خ�����اف ع���ل� ّ
دم�����ي
ورف�����ي�����ق�����ي ع�����ل�����م ل���ب���ن���ان الأح������م������ر ل����ون����و م�����ن ّ
والأب������ي�������������ض ق���ل���ب���ا لأم������ي والأرزة اخل��������ض��را ع���ن���وان
احل�������������ي�������������اة الأب�������������دي�������������ة

م�����ا يف م���ت���ل���و ب���ك���ل ال���ك���ون ب���ط���ل���ن���ا م�������ش���ع�������ش���ع ن������ورو
روح��������و ب���ق���ي���ت م���ع���ن���ا ه���ون ك���ي���ف ب����دن����ا ن�������روح ن������زورو
ل���������و ب�������رم�������ت امل�����ع�����م�����ور ب��ت�����ش��وف��و ����ص���وت و����ص���ورة
م�������ع ك�������ل وق������ف������ة ب���ط���ول���ي���ة

�إىل روح املالزم الأول
ال�شهيد جورج فهد
امل�ؤهل �أول وليد جريج
مقر عام منطقة ال�شمال
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أأسسماء
المعة
�شباط

�إعداد :تريز من�صور

متميز بني
�شاعر
ّ
�شعراء الأغنية يف لبنان،
وواح���د م��ن �أول��ئ��ك ال��ذي��ن �صنعوا
جمدها يف �ستينيات القرن املن�رصم
و�سبعينياته� .إنه فار�س الكلمة ،ال�شاعر مارون
ك��رم ،ال��ذي �أغنى املكتبة الأدب��ي��ة والفنية
مب�ؤلفاته ،وغ ّناه املطربون الكبار طوال
�أك�ثر م��ن ن�صف ق��رن ،وكتب للأر�ض
والإن�سان ولبنان واجلي�ش.

�أعطى ال�شعر
كتابا
17
ً
واحلب
�أجمل الق�صائد

مارون كرم:
فار�س من زمن الأ�صالة
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بحنني وال�شالالت
ول��د ال�شاعر م��ارون ك��رم يف قرية بحنني -
ق�ضاء جزين العام  1932يف عائلة م�ؤلفة من
 11ول � ًدا� ،ست بنات وخم�سة �صبيان .وال��ده
حمب وب�سيط
�شكري يو�سف ك��رم ،وهو فالح
ّ
وخمتار البلدة� ،أما والدته فهي ال�سيدة ر�ضا
حنا يو�سف با�سط من بلدة كفرفالو�س.
ت��رع��رع يف ب��ل��دت��ه ب��ح��ن�ين و���ش�رب م��ن مياه
خميلته ال�شعرية
�شالالتها العذبة ف�أغنت
ّ
وفا�ضت منها �أنهار ق�صائد مبدعة .دخل معرتك
باكرا حيثً بد�أ مب�ساعدة والده
احلياة العملية
ً
يف الزراعة وهو يف �سن الثامنة ،وبالتايل حياته
مل تكن �سهلة ومل يع�ش طفولته باللهو والفرح،
قا�سيا ،ق�ساوة الأر�ض التي
بل كان كل �شيء
ً
علّمته الكثري من قوة الإرادة ،وال�صالبة ،و�أغنت
ذاكرته مبا فيها من عطاء و�إبداع و�سحر.
تابع درو�سه االبتدائية يف دير املخل�ص ،ثم
�أكملها يف زحلة وبريوت.
وعندما بلغ ال�ساد�سة ع�رشة ،العام ،1956
التحق باجلي�ش اللبناين وخ���دم يف �سالح
اخليالة ملدة خم�س �سنوات وكان مركزه
يف بلدة �أبلح البقاعية ،وعلى وقع
�صليل ال�سيوف و�أ�صالة اخليول
ي�شق
العربية بد�أ ال�شعر العامي
ّ
خميلته .كتب يف
طريقه �إىل
ّ
ت��ل��ك ال��ف�ترة �أوىل ق�صائده
حلبيبة ت��ز َّوج��ت م��ن ���س��واه،
فدفعه احلزن على فراقها �إىل
كتابة �أجمل الكلمات و�أروعها.
وك� ّ�رت �سبحة الق�صائد التي
واج����ه ب�����س��ب��ب��ه��ا ع����دة ع��ق��ب��ات
وم�شاكل م��ع ر�ؤ���س��ائ��ه يف �أثناء
خدمته الع�سكرية ،م��ا دفعه �إىل
الإخ��ت��ي��ار ب�ين ال�شعر وامل�ؤ�س�سـة
الع�سكرية ،فانت�رصت املوهبة ال�شعرية،

وغادر تاركً ا حمبة اجلي�ش يف قلبه .كان ير ّدد
دائما« :اجلي�ش مدر�سة ثانية ،علَّمتني قيمة
ً
حمبة الوطن والآخرين».
العام  1960ت��ز َّوج من ال�سيدة �أنطوانيت
احل��ل��و (رب���ة م��ن��زل) ،وك���ان الإ���ش��ب�ين الفنان
الكبري وديع ال�صايف ،ورزقا �أربعة �أوالد� :سلوى
(رئي�سة ق�سم يف اجلامعة اللبنانية) مت�أهلة،
و�أغاين (دبلوم يف التوليد والتمري�ض) متـ�أهلة،
وم���روان (مهند�س زراع���ي) مـت�أهل ،و�سماح
(�إجازة يف العلوم االجتماعية) مـت�أهلة.
انت�سب �إىل الإذاع���ة اللبنانية العام 1956
بت�شجيع من �صديقه الوزير �آنذاك فريد قوزما،
وت��ر�أ���س ق�سم ال�برام��ج التمثيلية
ضوا
واملن ّوعات ،وك��ان ع� ً
يف جل��ن��ة اختيار

الن�صو�ص .والعام  1958تولىَّ كتابة �صفحة
خا�صة عن الفن والفنانني يف جملة «�صوت
ال�شاعر» ،والعام � 1959أ�صبح مدير �إدارتها
لغايه توقفها عن ال�صدور العام .1961
�إنت�سب اىل اجلمعية الفرن�سية للم�ؤلفني
وامللحنني ون��ا��شري املو�سيقى (�سا�سيم)،
وك��ان �أح��د م�ؤ�س�سيها ،و�أم�ين �رسّها زه��اء 27
عاما على ذلك ،بات
عاما ،وبعد مرور خم�سني ً
ً
ع�ضو �رشف فيها.
بنى ال�شاعر م���ارون ك��رم ���ص��داق��ات متينة
يف اخلم�سينيات وال�ستينيات م��ع ال�شعراء
متمـيز يف عامل
والفنانني ،وملــع ا�سمــه ك�شاعر
ّ
الأغنية اللبنانية �إىل جانب �أ�سعد ال�سـبعلي،
وت��وف��ي��ق ب��رك��ـ��ـ��ات ،وع��ب��د اجللــيل وهبــي،
ومي�شال ط��راد وم�صطفى حم��م��ود ،ومي�شال
طعمة ،و�أ�سعد �سابا وغريهم من �شعراء تلك
احلقبة.
�شعره وكبار املطربني
«ك��ان��ت ق�صائد ك��رم حتمل املعنى
واملبنى ال��ذي يليق بلقب �شاعر»،
كما يقول �صديقه احلميم الزميل
روب��ي�ر خ����وري (���ص��اح��ب وحم� ِّ��رر
جملة �صوت ال�شاعر) ،وقبل
دخوله عامل الأغنية اللبنانية،
�صدر كتابه الأول «مروان
و�سلوى» العام ،1954
�أما كتابه الأخري «�آخر
م��را» ف�صدر العام
.2005

كتابا« :م���روان و�سلوى»،
يف ر�صيده 17
ً
«ك����روم اجل���م���ال»« ،ر���س��ائ��ل غ����رام»« ،ري���اح
احل����ب»« ،ورد و����ش���وك»���« ،ش��وق وح��ن�ين»،
«كرم يا�سمني»« ،بيادر احلنني»« ،على ورق
الريح»« ،خوابي احلنان»« ،غناين وم�شاوير»،
«مروج االغاين»« ،ع�رش �سنني حب»�« ،سلوى»،
«�شالل ال��ف��رح»�« ،سلة ورد وق��ل��وب»�« ،آخ��ر
مرا» .ولقد ن�رش جمموعة كبرية من ق�صائدة يف
املجالت ال�شعرية ما بني بداية اخلم�سينيات من
القرن املا�ضي والعام .2010
ع��رف ك��رم كيف يجمع من حوله كوكبة من
املغنني واملطربني حملت كالمه �إىل ف�ضاءات
�أخ���رى ،ال �سيما حنجرة الفنان الكبري ودي��ع
مما غ َّنى ل�سواه...
ال�صايف الذي غ ّنى له �أكرث ّ
الق�صائد املغناة التي كتبها بلغت نحو الثالثة
�آالف ق�صيدة ،غ ّناها كبار املطربني واملطربات
اللبنانيني ،ويف طليعتهم وديع ال�صايف� ،صباح،
ن�رصي �شم�س الدين ،نهاد طربيه ،جناح �سالم،
�سمرية توفيق ،ملحم بركات� ،إيلي �شويري،
جوزف عازار� ،سمري يزبك ،ع�صام رجي ،ماجدة
ال��روم��ي ،ج��ورج و�سوف ،هناء ال�صايف ،وداد،
فايزة �أحمد ،رجا بدر ،و راغب عالمة و�سواهم...
مل تكن العالقة بني كرم وال�صايف جمرد عالقة
عمل بل تع ّدتها اىل العالقة الإن�سانية ،فال�صايف
هو �إ�شبني كرم يف ال��زواج كما ذكرنا �سابقا ً،
وعراب ابنته الكبرية �سلوى ،وكان �أول تعاون
ّ
بني الرجلَني يف خم�سينيات القرن املا�ضي،
وغ ّنى ال�صايف من �شعر مارون كرم ما يقارب
الـ � 300أغنية وق�صيدة منها« :مر�سال احلب»،
«وباعتلك �سالمي»،

�أطلع م��ارون ك��رم دي��وان��ه اجلديد «ع�رش �سنني ح��ب»� ،أ�سمعه يقول
(بل�سان حبيبته) ا�سمك يا حبيبي علّم ع �صابيعي� .أو يقول :بيتك املغلوق
عا حلمي الهني ،كلما ب�شوفو بتزغر بعيني الدين .هذا ال�شعر تغنيه ع�رشات
املطربات ،ويزرع يف القلوب بوا�سطة الأثري حنا ًنا ي�ساوي �شموخ الأرز.
�سعيد عقل
مارون كرم ،يف �شعره تقر أ� الهوى والأنني والرجولة والوطنية على كثري
املتج�سد يف عيون احللوات الر�شاق
من الأ�صالة اللبنانية ،ثم تلمح الغزل
ّ
وت�ستقبل البواكريالنديانة ،وتو ّدع الكواكب.
مي�شال كعدي
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و«خ����ضرا يا ب�لادي خ����ضرا» ،و«زرع��ن��ا تاللك يا
بالدي» ،و»دق باب البيت عال�سكيت» ،و»�رصت
متلك َب ّي يا بيي» .ويقول ال�صايف�« :إن كرم
ل ّون �أغاين االرتباط بالأر�ض والعائلة».
هذا احل�شد الفني ،الذي عرف كيف يجمعه من
حوله ،بد�أ بالت�ضا�ؤل يف الثمانينيات ،لي�س لأن
كرم توقَّ ف عن الكتابة ،بل ثمة زمن اختلف ،زمن

القلب املتعب
بعد ��ص�راع م��ع قلبه املتعب غ��اب ال�شاعر
عاما يف � 27آب
اللبناين م��ارون ك��رم عن ً 78
 ،2010لتنطوي معه �صفحة كبرية من ال�شعر
باملحكية.
اللبناين الغنائي املكتوب
َّ
كان �آخر ظهور تلفزيوين لكرم ،مبنزلة تكرمي
متوا�ضع لرحلته ال�شعرية الغنية ،يف برنامج

حت َّولت فيه الأغنية اللبنانية التي مل تعد تغني
هذا اللبنان الذي اعتدناه يف �شعر كرم ،كما مل
تعد تلتفت �إىل هذا النوع من احلب والعواطف
والأحا�سي�س ،التي كان يكتبها ال�شاعر الراحل،
ب��ل اجت��ه��ت نحو تفا�صيل �أخ���رى وف�ضاءات
�أخ���رى .يف منت�صف الت�سعينيات وبعد وفاة
والده (خمتار بلدة بحنني)� ،أجمع الأهايل عليه
خمتارا لبلدته بحنني فتنكّ ب هذه امل�س�ؤولية
ً
�إىل العام .2010

تقديرا لعطاءاته الفنية
يف �أثناء اجلنازة،
ً
املتميزة التي رفعت �إ�سم لبنان والأغنية
ّ
اللبنانية �إىل رتبة الأجماد.
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن وزارة ال�سياحة
اللبنانية ،كما اجلي�ش اللبناين ،كانا قد منحا
تقديرا
الراحل الكبري يف حياته عدة دروع
ً
لإجنازاته ول�شعره.
ال يغيب ال�شاعر لأننا ن�ستطيع قراءة كلماته
من بعده ،رمبا لأنها الوحيدة التي تذكرنا بهذا
احللم الذي دافع عنه ال�شاعر الكبري مارون كرم
حتى �أيامه الأخرية.

�شاعر ميلك من ال�شفافية القدر الكايف تا يدخل لقلب وعقل كل اللي
بيقروه �أو بي�سمعوه.
عطي ال�شعر  17كتاب ،وعطي احلب �أجمل الق�صايد ،وعطي احللوين
كل احلب ،وبعدو على طريق ال�شعر امللك الـ ما بيتعب.
�شعر مارون كرم بيحمل حنني لأيام الطفولة ،ذاكرتو تاريخ ...حا�رضو
مرجعية لل�شعر وللغ ّنية اللبنانية.
روبري خوري

عملنا م ًعا فـرتة طويلة يف
الإذاعـة اللبنانية و«جمعية امل�ؤلفني
وامللحنني ونا�رشي املو�سيقى يف لبنان».
كثريا لرحيل مارون كرم وبكيت...
حزنت
ً

نزار احلر

موهبة لبنانية �أ�صيلة ،كتب بدماء قلبه حقيقة وجوده ،ور�سم بقلبه
درب احلب...
الدكتور جورج زكي احلاج

مارون كرم ،عزيز ،و�أخ حبيب ،و�شاعر كبري ،ورحيله خ�سارة ال تع ّو�ض،
و�أغـانيه م�شهـورة وعلى �شفاه اللبنانيني والعرب.
اجلي�ش  -العدد رقم 308

«�ألو بريوت» مع الزميلة �سينتيا الأ�سمر على
�شا�شة تلفزيون «اجلديد» قبل عامني ،ت�س ّنى
له �أن يتذكَّ ر من خالل هذا اللقاء م�سرية كاملة
من الإبداع والنجاح.
وفيا ل�شعره ولأ�صدقائه ،ولكنه مات
عا�ش
ًّ
حزي ًنا لقلّة وفائهم وعدم �س�ؤالهم عنه ،كما �أنه
يتم تقليد ال�شاعر الكبري �أية �أو�سمة �أو دروع
مل ّ
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�شباط

من املعلوم �أن امل�رسح – كما فنون �أخ��رى – ميكن �أن ي�ؤدي
عالجيا على م�ستوى الأفراد واجلماعات .وقد ا�ستخدم علم
دورا
ً
ً
النف�س الإجتماعي متثيل الأدوار يف �إطار تقنيات العالج التي
تتيح لل�شخ�ص �إدراك و�ضعية ما وفهمها على نحو �أف�ضل .و�أن
وتفهم و�ضعيات الآخرين
قادرا يف الوقت نف�سه على �إدراك
ي�صبح
ُّ
ً
ووجهات نظرهم ومواقفهم منه.
اليوم يتق ّدم امل�رسحي جان داوود (دكتور يف الدرا�سات
ال�سينمائية وامل�رسحية ،واخلبري يف جمال الرتبية الإبداعية
والعالج بوا�سطة فنون العر�ض) مب�رشوع طموح عنوانه�« :شباب،
وعي� ،إرادة� ،إبداع ،نه�ضة».
هدف امل�رشوع جعل امل�رسح �أداة فاعلة يف حتقيق التنمية
علما �أن اخلروج من
الب�رشية –
ً
خ�صو�صا على م�ستوى ال�شباب – ً
أي�ضا الفن نف�سه.
حالة الفن للفن من �أجل الإن�سان �سيخدم � ً
ِّ
يقدم داوود م�رشوعه الذي �أحب و�ضعه يف
يف ما ي�أتي
ح ِّيز التداول وتبادل الأفكار من خالل �صفحات «اجلي�ش».

جان داوود يف م�رشوع�« :شباب ،وعي� ،إرادة� ،إبداع ،نه�ضة»

�
أ
د
ا
ة لل

ت
ن
م
ي
ة
ا
ل

مانيف�ست
الفن حالة
جمالية ،تبني مبا
ّ
ّ
الوقائية
يح�صن ال��ذات ،فيها
ّ
ّ
ال��ت��ي ُتغني ع��ن ال��ع�لاج ،وت�ترك
الإن�سان يف حال �صفاء جميل و�شغف
باجلميل .م��ن ُه��ن��ا ،وب��ه��دف حتفيز
والفكرية
ّقافية
والفنية،
ّ
احلياة الث ّ
ّ
مب���ا ي��رت��ق��ي ب��ال��وع��ي
ا َ
جل��م��اع��ي

ب
�
رش
ية
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التبعية للدعاية ومن حاالت
من
ّ
�ي على �أ�شكاله
التمييز ال� ّن��ف��ع� ّ
(اجل���ن���دري ،ال��ط��ائ��ف��ي ،الديني،
احلزبي ،)...ومن االن�شغاالت املَح�صورة بت�أمني
جمالية
احلاجات ال ّ ُدنيا� ،إىل وع��ي يبحث عن
ّ
احلياة والتوا�صل الإن�سا ّ
ين عرب ال��ف� ّ�ن ،و�إىل
االجتماعي
إبداعية على امل�ستوى
حالة من ال
ّ
ّ
يا�سي القادر على ابتكار حلول للم�شكالت
وال�س
ّ
ّ
ال��دائ��م��ة وال��ط��ارئ��ة ،وع��ل��ى تطوير ال��ق��درات
والإمكانات
الفردية ،والإبتعاد بالنا�س عن
ّ
م�رشوعا
العدائية ،نطلق
تنمويا يطرح اجلمال
ً
ً
مدخالً اىل العالقات يف املجتمع وينقل ال ّتح ّدي
والتناف�سية �إىل جم��االت التوا�صل الإن�سا ّ
ين
ال ّتعاو ّ
دية
ين الإبداعي حتت عنوان قبول التع ّد ّ
أ�سا�سي يف �أن
واالخ��ت�لاف .كما يرغب ب�شكل �
ّ
يطرح القيم الكربى ،ويعيد لها موقعها يف
احلياة.

العمل امل��رك��زي ال��ذي نقوم به كم�رسحيني
�أو كفنانني :املخترب ،ور�شة العمل� ،أ�سا�س
كينونتنا وا�ستمراريتنا ,العر�ض امل�رسحي،
املهرجانات �إل���خ� ...أعمال ت��دور ح��ول الفنان
نف�سه وتخدم ا�ستمراريته كفنان ،كما تخدم
حق للفنان
أناني ًة ما هي ب�شكل من الأ�شكال ّ
� ّ
يف ج��ان��ب م��ن ج��وان��ب��ه��ا الإي��ج��اب� ّ�ي��ة و��ض�رورة
اال�ستمرارية...
آخرا و�
أ�سا�سيا يف هذه املرحلة من
ًّ
�إالّ � ّأن عمالً � ً
املعيو�ش يجب �أن يكون يف �صلب �أهدافنا
وحركتنا الالمركزية .هذا العمل �أ�ضعه حتت
عنوان الإنطالق اىل ال�شعب ،اىل الكُلّ البعيد،
�إىل �إن�سان مَل يدخل امل�رسح �إىل وعيه ...كفعل
ف ّن ّي ثقا ّ
يف� ...إن اخل��روج من حالة الفن للفن
م��ن �أج���ل الإن�����س��اين �سيخدم امل����شروع الفني
نف�سه .فاحملوا امل�رسح اىل ال�شباب يف الريف
كما يف املدينة� ،إىل اجلامعة كما يف امل�صنع،
�إىل كُ ��لّ ان�سان يف ك��ل م��ك��ان ...ولتكن ثيمة
العمل لهذا العام :القيم الإن�سانية ...لتكن
�سنة ت�ؤ�س�س للنهو�ض بالقيم وغ�سل النفو�س
والطائفية
فعية وامل��ذه��ب� ّ�ي��ة
ّ
م��ن �أدران ال ّن ّ
وتر�سباتها ...وال
نف�سحن حتى لهذه املفردات
َّ
ّ
يف معاجلاتنا مكا ًنا� ...أ�سقطوها ولنبحث عن
إيجابية ملفاهيم وقيم توا�صل ب ّناءة
�صياغات �
ّ
حتت عنوان ال ّنهو�ض بكرامة ،النهو�ض من
الفقر ،النهو�ض من اجلهل ،النهو�ض باحلوار
والتكامل واالختالف ...قبول الآخر يف اختالفه،
حلّ النزاعات خارج العنف...
حركة ب ّناءة
�أكرث من �أي وقت� ،أرى �رضورة العمل على بناء
ف�ضاءات وم�ساحات ح��وار وتعبري عن ال��ذات
وبحث وتوا�صل مع امل�رشوع الإن�ساين والقيم.
�أكرث من �أي وقت� ،أرى �رضورة العمل على بناء
ف�ضاءات وم�ساحات للتعبري ،للتوا�صل ،ل�صوغ
و�إعادة �صوغ املفاهيم ...حلوار ونقا�ش.
�أكرث من �أي وقت ،تبدو احلاجة مل ّحة �إىل بناء
الوعي والنقد الب ّناء ملا يتلقاه ال�شباب يف حركة

ا�ستباقية ت�سمح باالدراك (�إدراك امل�شكالت)
وبالتفاعل بحثًا ع��ن ر�ؤى .عندما تعي �أم� ً�را
ٍّ
متخط وارادة ،ف�أنت بعد
وتتعامل معه بوعي
هذا الفعل غري �أنت ما قبله.
�أك�ثر من �أي وق��ت م�ضى ،يبدو اللقاء بني
ال�شباب والتفاعل احليوي بينهم �رضورة.
الأحداث الكبرية والكثرية التي جتتاح بع�ض
املناطق يف العامل ت�ؤكد احلاجة �إىل هذا امل�رشوع
ِ
وملثله حتى على م�ستوى دويل ،من ُهنا �أطرح
شروع��ا و�أدع���و اىل ال��ت��ع��اون لتحقيقه حتت
م���� ً
ع��ن��وان� :شباب ،وع��ي� ،إرادة� ،إب���داع ،نه�ضة.
وامل�رشوع قائم يف مراحل ويف �أكرث من مروحة،
و�سنعلن عنه بتفا�صيله يف م��ؤمت��ر �صحايف
نعقده يف الأ�سبوع الأخري من �آذار � ،2011إال
�أننا ورغبة م ّنا يف تلقي �أ�صداء �أوىل والتفاعل مع
الفاعليات وال�شباب �أنف�سهم ورغبة يف م�شاركة
�أو���س��ع لإر���س��اء ق��اع��دة و�آل��ي��ات ومنطلقات،
نذيع ونن�رش اليوم هذا املانيف�ست وندعو �إىل
التوا�صل معنا ب�ش�أن م�ضمونه ونعلن عن واحدة
من مراوح امل�رشوع« :النه�ضة :مهرجان امل�رسح
البلدي» .علما ً �أن املراوح املكملة �ستعمل على
حركة �أفقية جتعل من امل�رشوع حركة ب ّناءة تطال
املجتمع مبختلف �رشائحه ومكوناته وم�ؤ�س�ساته.
امل�رشوع يف واحدة من حمطاته
أولية
يف �صيغة � ّ
�أ  -ع��ن��وان امل����شروع« :النه�ضة :مهرجان
البلدي».
امل�رسح
ّ
الثقافية
�سنويا ،ويف ختام الدورة
ب  -يقام
ًّ
ّ
البلديات ،مهرجان م�رسح
ال�سنوية يف �إط���ار
ّ
(يبقى يف �إطار الهواة) حتت عنوان«مهرجان
امل�رسح البلدي».
عمل
ج  -يح ّدد املهرجان لكلّ ع��ام ثيمة ُي َ
فني جميل.
عليها ب�شكل ّ
د ُ -ت ِّ
جتمع لقرى �أو بلدات
قدم كلّ بلدة (�أو ّ
متجاورة) منتجها بداي ًة
يف البلدة نف�سها (�أو يف
ثم
�إح��دى قرى
التجمع)ّ ،
ّ
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البلدي.
يف �إطار م�سابقة االتحّ اد
ّ
يتم اختيار �أف�ضل الأعمال املتناف�سة
هّ -
البلدي لكلّ ق�ضاء (مبع ّدل
يف �إط��ار االتحّ ��اد
ّ
ثالثة �أعمال) لعر�ضها يف �إطار مهرجان امل�رسح
البلدي على م�ستوى املحافظات.
ّ
يتم اختيار �أف�ضل الأعمال املتناف�سة يف
وّ -
�إط��ار املحافظات ،لعر�ضها يف �إط��ار مهرجان
�دي امل��رك��زي يف منطقة ب�يروت
امل����سرح ال��ب��ل� ّ
الكربى.
ز  -ي�رشف على كلّ عمل �أو م�رشوع يف كلّ بلدة
جتمع قريتني متجاورتني) اخت�صا�صي
(�أو
ّ
بلديات
البلدية (�أو
يف امل�رسح ،تتعاقد معه
ّ
ّ
ِ
حتددها اللجنة العليا
التجمع) بنا ًء على معايري ّ
ّ
يتم التعاقد مع ال�شخ�ص
للمهرجان (على �أالّ ّ
جتمع
نف�سه يف �أك�ثر من بلدتني �أو �أك�ثر من ّ
قُرى واحد).
ح  -يتولىّ الإع��داد لهذا املهرجان ومتابعة
�أعماله جلنة مرجعية تعمل جمعية «امل�رسح
للحياة» مع اجلهات املعنية على تكوينها مبا
يخدم امل�رشوع و�أهدافه.
ط  -يطرح هذا امل�رشوع وجوب تقدمي الإن�سان
على التقنيات و�سواها ،فالهدف من امل�رشوع
إن�سانية .لذلك نطرح الأولوية
التنمية الب�رشية ال
ّ
الفنية ،وامل�رسح املتق�شف ،واالبتعاد
إبداعية
لل
ّ
ّ
عن االنتاجات املكلفة يف مقاربة الأعمال.
يتم تبادل املنتج الثقايف بني البلدات
يّ -
تفاعلي مبا ت��راه البلدات
املختلفة يف �إط��ار
ّ
نف�سها.
ك  -م��ن امل��ه� ّ�م �أن حتمل الثيمة مو�ضوع
الأع��م��ال م��ا يحقّق ال��ه��دف النه�ضوي العام
ويع ِّزز يف الوقت نف�سه القيم والرتاث.
ُ
القيمون على الأعمال �إىل حتقيق
ل  -ي�سعى ّ
�وي��ة ع��ل��ى م�ستوى امل�ضمون
ال��غ��اي��ة ال��ت��ن��م� ّ
الثقافية
وال�شكل ،و�إىل اح�ترام اخل�صائ�ص
ّ
لكل منطقة على امل�ستوى التنفيذي.

القيمة
م ُ -تنقَل الأعمال
تلفزيونيا (لقاء
ًّ
ّ
تغطية نفقات الإنتاج �أو لقاء امل�ساهمة فيها)
عمم فائدة امل�رشوع ويفتح املجال �أمام
مبا ُي ّ
ّ
حوار ثقايف ب�ش�أن الأعمال.
ن  -جت���ري امل�����س��اب��ق��ة ال��ك�برى ال� ّن��ه��ائ� ّ�ي��ة
متخ�ص�صني يف امل�رسح.
وحتكّ مها جلنة
ّ
مالية جلميع
يتم تخ�صي�ص مكاف�آت
�س ّ -
ّ
العاملني يف امل�رشوع.
م�سار مهرجان امل�رسح البلدي
�أ  -ت�ضع اللجنة ال ُعليا الثيمة التي تدور
حولها �أعمال املهرجان �أو الإبداعات.
�دي��ة يف امل��ج��ال ،خالل
ب  -تف�سح ك��لّ ب��ل� ّ
ال�صيف �أو الفرتة التي تراها منا�سبة� ،أمام
ّ
�شبابية للعمــل على �إنتــاج عمـل
جمموعة
ّ
�ي ي�����ش�ترك يف امل��ه��ـ��رج��ان وتتعــاقد
م����سرح� ّ
اخت�صـا�صي يلـتزم
البلــديــة لهذه الغاية مع
ّ
ّ
حتقـيق املـ�رشوع.
يتم خالل �شهر �أيلول من كُ لّ عام عر�ض
جّ -
ويتم اختيار �أف�ضلها
الأعمال يف �إطار البلدات
ّ
البلدي
للم�شاركة يف عرو�ض مهرجان امل�رسح
ّ
على م�ستوى الق�ضاء.
د  -ي��ت� ّ�م اخ��ت��ي��ار �أف�����ض��ل �أع��م��ال الأق�ضية
(مبع ّدل عمل �أو اثنني عن كل ق�ضاء �رشط �أن
يتوافر فيها امل�ستوى الفني الالئق) لعر�ضها
البلدي على م�ستوى
يف �إط��ار مهرجان امل�رسح
ّ
�سنويا خ�لال ت�رشين
ااملحافظة ال��ذي ُي��ق��ام
ًّ
الثاين من كلّ عام.
يتم اختيار �أف�ضل �أعمال املحافظات
هـ ّ -
(مبع ّدل عمل �أو اثنني عن كل حمافظة على �أن
يتوافر فيه امل�ستوى الفني الالئق) لعر�ضها
املركزي الذي
البلدي
يف �إطار مهرجان امل�رسح
ّ
ّ
�سنويا خالل كانون الأول من كلّ عام.
ُيقام
ًّ
وللتميز يف
تخ�ص�ص ج��وائ��ز ل�ل�أع��م��ال
و-
َّ
ُّ
املحافظات ويف املهرجان املركزي.

الإلتزامات
البلدية
ّ
والتمويل
حلُ�سن �سري امل����شروع،
ولتحفيز االهتمام الثّقا ّ
يف ل��دى املواطنني،
ِ
�دي��ة – ب��الإ���ض��اف��ة اىل مالعب
ُتن�شئ ك��لّ ب��ل� ّ
ال� ّ�ري��ا���ض��ة – م��ك��ا ًن��ا خ��ا� ًّ��ص��ا ودائ� ً�م��ا للقاءات
امل�رسحية
ال�����ش��ب��اب ،للتدريبات وال��ع��رو���ض
ّ
ّقافية .وتخ�ضع هذه
والفنية والأن�شطة الث ّ
ّ
ؤيوية حت�ترم احلاجات
الأم��اك��ن ل�سيا�سة ولر� ّ
اجلمالية .كما تعمل
وتتناف�س على م�ستوى
ّ
البلديات على تغطية التعاقد مع اخت�صا�صي
ّ
الر�صني لإجناح امل�رشوع
يتولىّ االهتمام
ّ
العلمي ّ
ّقافية.
النه�ضوية
وحتقيق غايته
ّ
الفنية والث ّ
ّ
ويتو ّزع متويل هذا امل�رشوع على عدة م�صادر،
�أبرزها :امل�ؤ�س�سات الإعالمية لقاء حقوق نقل
تلفزيونيا ،الهيئات غري الر�سمية
الأع��م��ال
ً
اخلا�صة:
وامل�ؤ�س�سات
ّ
بث
�أ  -تغطّ ي امل� ّؤ�س�سات ال
إعالمية الراغبة يف ّ
ّ
�أعمال املهرجانات ج��ز ًءا من تكاليف امل�رشوع
تلفزيونيا.
وذلك لقاء حقوق نقل الأعمال
ً
ب  -ميكن للفرق امل�رسحية يف البلدات
�أن حت�صل على دع��م مل�شاريعها من هيئات
ر�سمية (دعم يقابله تقدمي �إعالم و�شكر
غري
ّ
الكتيبات واملل�صقات
للهيئات الداعمة على
ّ
الدعائية للأعمال ،وعلى غالفات الأق��را���ص
املُدمجَ َ ة التي ِ
توثّق النتاج).
البلديات �أن تبتكر
ج  -ميكن للفرق يف �إطار
ّ
بع�ض الن�شاطات التي ت�سمح لها بتمويل
�أعمالها (ك��رم�����س� ،سهرة بلدية ،م�سابقات
ريا�ضية.)...
ؤولية عقد مع
تتحمل
د -
ّ
ّ
البلديات م�س� ّ
ِّ
متخ�ص�ص وتغطية نفقاته يف �إطار خطة متويل
مل�رشوعها.
هـ  -ميكن �أن ي�ضع املمثلون امل�شاركون
يتحملون عربها
تعاونية
يف امل����شروع �صيغة
ّ
ّ
الإن���ت���اج وي��ت��ق��ا���س��م��ون ب��امل��ق��اب��ل ج����ز ًءا من
امل��داخ��ي��ل ال��ع��ائ��دة م��ن ال��دع��اي��ات و�سواها
(ما ي ِّ
البلديات
املالية على
خفف من الأعباء
مِ ّ ُ
ّ
ّ
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التي يقت�رص دورها على ت�أمني تغطية
تكاليف االخت�صا�صي ومكان العر�ض
التقنية.)...
واحتياجاته
ّ
خا�صة ت�سمح ب�إن�شاء
و  -تو�ضع �صيغة
ّ
م�رسحية
�صندوق مي � ّول نف�سه لإن��ت��اج �أع��م��ال
ّ
الحقة والقيام بن�شاطات.
البلديات يف ك��لّ ق�ضاء
ز  -يتكفّل اتحّ ��اد
ّ
اخلتامي للق�ضاء.
بتمويل املهرجان
ّ
ح  -تتك ّفل املحافظات بتمويل املهرجان
اخلتامي على م�ستوى املحافظة.
ط  -تتك ّفل اجلهة الر�سمية العليا �أو اجلهة
ال��راع��ي��ة وال��داع��م��ة ل��ه��ذا امل��ه��رج��ان بتمويل
مهرجان امل�رسح البلدي املركزي.
جتربة �أوىل
�إ ّننا نطرح م�رشوع � :شباب ،وعي� ،إرادة ،نه�ضة
يف حم���اوره املختلفة ع�بر روزن��ام��ة وخ��ارط��ة
طريق �سنعلن عنها يف حينه� ،أما املحور الذي
يحمل ع��ن��وان «ال��ن��ه�����ض��ة :م��ه��رج��ان امل����سرح
أر�ضية
البلديات لوجود �
البلدي» ،فنطرحه عرب
ّ
ّ
آلية انطالق ت�شكّ ل ح ًّدا �أدنى ملبا�رشة �رسيعة
و� ّ
وتفعيل ل��ه ،و�إن��ن��ا على ا�ستعداد ملناق�شة
جدواه والتعاون مع املرجعيات �صاحبة الر�ؤى
والهم الإن�ساين والوطني لتحقيقه يف �أف�ضل
�صورة لتجربة �أوىل بد ًءا من العام .2011
ختاما� ،أذكر من املعنيني بالدعوة لتحقيق
ً
هذا امل�رشوع :امل�رسحيني ،النقابيني ،الهيئات
الأه��ل��ي��ة ،ال��ب��ل��دي��ات واحت�����ادات ال��ب��ل��دي��ات،
ال��ه��ي��ئ��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ،اجل��ام��ع��ات ،احل��رك��ات
االجتماعية واجل��م��ع��ي��ات املعنية بامل�س�ألة
الثقافية عامة� .أم��ا اجلهات الر�سمية العليا
والوزارات املخت�صة فدورها �أ�سا�سي ،و�سنقوم
بالتوا�صل معها من �أج��ل تو�ضيح هذا الدور
وتو�ضيح ما ِّ
يقدمه هذا امل�رشوع على امل�ستوى
الإن�ساين ،الفكري ،الفني ،الثقايف ،والوطني...
أي�ضا لأ�شكر و�سائل الإع�لام
ه��ي منا�سبة � ً
للدور ال��ذي ميكن �أن ت�ضطلع به يف حتقيق
امل�رشوع و�إجناحه و�أعتربها �رشيكة �أ�سا�سية يف
الهم وامل�سار.

من ه
ن
ا
و
ه
ناك
�شباط

ظرفاء زجليون يف اللبنانية الأمريكية
يف �سياق ال�سعي اىل حفظ الذاكرة اللبنانية من خالل
تراثها ،دعا «مركز الرتاث اللبناين» يف اجلامعة اللبنانية
الأمريكية �إىل لقاء ح��ول« :ظرفاء يف الزجل اللبناين»
مع جوزف �أبي �ضاهر يروي طرائف من �شعراء الزجل
اللبناين ،ويقر أ� من زجلهم الظريف� .شاركه يف القراءة
املمثل امل�رسحي رفعت طربيه ،ورافقهما عزفً ا على
�آالت تراثية لبنانية الفنان نا�رص خمول ،مع عر�ض على
ال�شا�شة ل�صور �شعراء الأم�سية ،ومنهم :اميل حلود،
بول�س �سالمة ،علي احلاج ،ا�سعد �سابا� ،أديب حداد (�أبو
ملحم)� ،أ�سعد اخلوري الفغايل (�شحرور الوادي) ،يو�سف
�رشابيه ،عمر الزعني ،اخلوري يو�سف عون ،عاطف كلنك
(اب��و ط��ارق) ،وطانيو�س احل��م�لاوي� .أدار اللقاء مدير
املركز ال�شاعر هرني زغيب.

«املزراب» للعميد �أ�سعد خمول
دعت اجلامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا
( ،)AUSTيف �سياق الأن�شطة الثقافية التي
تقيمها� ،إىل ندوة �أدبية ملناق�شة كتاب العميد

�إىل رقعة موح�شة حيث الرحابة
يف «الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا»
موح�شة وامل��زاري��ب متخفية
يف اجلي�ش اللبناين �أ�سعد خم��ول «امل���زراب» مت�سرتة خلف الباطون امل�سلّح».
ال�صادر حديثًا (طبعة ثانية) عن من�شورات
ثم ن ّوه الدكتور حممد علي مو�سى بالعميد
اجلامعة ،بح�ضور ح�شد كبري من �أه��ل االدب �أ�سعد خمول «منوذج ال�ضابط املثقف ثقافة
ين له على اجلي�ش ترعى
والفكر والثقافة واالعالم.
حقيقية عميقة ،ع� ٌ
���ش��ارك يف ال��ن��دوة ال��دك��ت��ورة ن���ور �سلمان مبادئه وت�سهر عليها ،وعني تطوف يف ربوع
والدكتور حممد علي مو�سى والباحث �سلمان لبنان ،ت�شاهد ،تعي ،تر�ضى ،تغ�ضب ،ف��إذا
معجبا ،ك�أنه يتحفّ ز
�ساخرا
زي��ن ال��دي��ن وال�����ش��اع��رة فيكتوريا �سلموين بقلمه ي�ص ّور ناق ًدا
ً
ً
دائما لبيان ر�أي جديد ،ويحكّ م مزرابه فيجزي
وق ّدمتها ال�صحافية ماجدة داغر.
ً
أنا�سا ويدين �آخرين ،وكل ذلك ب�أ�سلوب ف�صيح
البداية كانت مع الدكتورة نور �سلمان التي � ً
قالت« :ال يتوكّ �أ �أ�سعد خم��ول على و�سيط ،بليغ ،مثقل بالأفكار ،يروي العقول العط�شى
والتب�ص كما تروي املزاريب الأر�ض العط�شى».
لأن وجدان قلمه منحه بحبوحة الت� ّأمل
رُّ
واعترب �سلمان زين الدين �أن كتاب �أ�سعد
والتمييز بني العابر وال��دائ��م ،فجاء الكتاب
متوحدة ،تعود خمول «ي�صدر عن منظومة قيم متكاملة ،تتنوع
م�رسب �أح�لام عزيزة ،وت�أمالت
ّ
حيةٌ كمياه املزراب �أ�سما�ؤها �ضمن وح��دة قيم �إن�سانية تتجانب
�إىل �أر�ضها خائبةً ،لكنها ّ
ت�ضم فيها م��ع��اي�ير احل��ري��ة وامل��ث��ال��ي��ة والب�ساطة
الراب�ض يف الزوايا على �سطح بيت عتيق
ّ
�أحجاره دنيا من بركات الزمان ،وحت ّول اليوم والرومان�سية وال��ط��راف��ة والت�ضحية والكرم
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من ظرائفهم
َع��� ّل���ق َن�����ْ��ض��� ِوه ْب���ب���اب دارو
َ
قر�شني
ْب� ِ�ع � ْل� َ�م��ك ك���ان م��ع��و

ِ
بـــــــــلكه ِْب��ي� ْ�ب� َ�ي���� ّ�ض ْن��ه��ارو
ل����ا َع� َّل��قْ ��ه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ...طـــــارو
َمَ ّ
�إميل حلود

ِت� ْ�ه� ْ�م��وك ْب���� َ�س� ْ�ب��ع ماليــــني؟؟
َم���ل���ي���ون ب��ت����سرق؟م��ك��ـ��ـ � ُف��ول

هيدا كُ � ُف��ر وقــــــلِّة ِديــــــن
ِ
ــــــن �سبعـــــــه؟كــــــــذّابيـــن
لك ْ
يو�سف �رشابيه

م�����ره خَ ��طَ ��ـ��ـ��ر ل��ل���� ّ�ش��ي��ط��ـ��ـ��ان
َّ
ِ
��ب���وت وف�ســــطان
ل � ِب�����س كَ � ّ

َي��ع��م��ل َب� ْ��ر ِم���ه ِبلبــــــــــنان
���ص��ار �إ���س��م��و م���دام ك�سبــان
بول�س �سالمة

م���ا ح��ـ��ـ��ـ��دا ْب� َ�ي��ع��م��ل �إح���� َ�س��ان
ان ق���� َّدم خ��دم��ـ��ـ��ـ��ـ��ه خفيفه
ْ

غ�ير للجـــاه وللإعـــــــالن
بيكـــــــــون طمعان بني�شان
عمر الزعني

ْل� ِب����ْ�س��ت��ي ط��قْ ��م ف��رجن��ي؟ع��ال
ْب��ه��ال��ط��قْ ��م ْع� ِ�م��ل��ت��ي رج��ـّ��ـ��ـ��ال

ان ���ش��اهلل ْوال َع�ي�ن ْت ِ
�صيبو
ْ
الباقي ْم � َن�ْي�نْ ب� ْدن��ا جنيبــو؟
علي احلاج

ِ
��وره
خ���ت���ي���ار ....وواق�����ف ��صُ� � َ
�ب
�لاح��ه إ� ْن َ
فْ � َل� ْ�ح��ت��ا فْ َ
����ت و��َ�ش� ّ

�ورة؟
�شو يف رايــــــح َع ال��ك� َ
���ْض�رْ وري ع ال��ن��ي��ـ��ـ� ِره ْت����زُورا؟
اخلوري يو�سف عون

واوي ...و� ِآك������ل ت��رن��ي��ـ��ـ� َخ��ه
م��������و ...م��ت��ل ال��ب��ـ��ـ��ـ��ط��ي� َخ��ه
خُ ُّ

وم � َق��فْ � َق��ف َع ْو َج���اق
ْم� َ�ر َّن�����ش ْ
��رع���ة م��ـ��ـ��ـ��ا ب��ـ��ـ��ـ��ـ � ّدا ح�ل�اّق
ال��� َق� َ
�أ�سعد �سابا

�ت ال��ل��ي لحَ ْ ��م��ات��ا خفاف
ال���� ِّ�س� ّ
ِ
َف��ر�� ِ�ش��ه م���ن دون مـــــخ ِّده

وم���ا عنــــدا � َ��ص � ْدر َو�أرداف
ِ
وم���ن ُدون � ْشررْ� ا� ْ��ش��ف وحل��اف
�أبو طارق

�أَ ْم�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��اين ْت��كَ ��لًّ��ل بهلول
َم�����س��طُ � ِول��ه ِ
الق����ت م�����س��طُ ��ول

َع ف�لان��ة بــــ ْنت فْ ل َْيـــتان
تهنا ي��ا فْ ـــالن
ان �شــــاهلل ِت َّ
�أبو ملحم

ْب� ِ�ت� ْت��م��ـَ��ـ� ْ�رج��ل يـــا � ْأطلنتيك
ْ
ان اهلل َلقَّطْ ــــــــني ِب��ال�َب�رَ ّ

ِ
ِ
�ســــــافر فيك؟
واحل��م�لاوي ْم
و ْنقـــ ْـر ْت ال�� َّد ّف ْبفـــ ِ
ـرجيك!
َ
َ
طانيو�س احلمالوي

والتهذيب وال�صدق وال��ع��دل والنظام .وكل
ذل��ك يف لغة ت���زاوج ب�ين امل�ستويني املبا�رش
والأدبي ،وبني ال�رسد والو�صف واحلوار مع ا ّتكاء
وا�ضح على الأمثال ال�شعبية وا�ست�شهادات من
ال�شعر العربي».
�أما ال�شاعرة فيكتوريا �سلموين فر�أت �أن هذا
الكتاب «يتح ّدث عن ال�تراث .يريد �أن يوحي.
�أن يثري احلنني� .أن ي�سرتجع زمنا ً جميالً ،حياة
طلي .وامل�ؤلف يف هذه
هنيئة ،يف �أ�سلوب �سل�س ّ
امل�شاهد جمي ًعا عني القطة دقيقة وا�ضحة ،ال
حية تنب�ض
تن�سى تف�صيالً يف ما تر�سم ،وذاكرة ّ
يف احلدث ،وقلب حمب خ�صيب ،وخيال جاذب
وعقل يوحي ويحيي ،وموا�ضيع تتدفّ ق بحرارة
هادئة ور�صينة ،لكنها �أحيانا ً �ساخرة الذعة
حيثما يجب».
وكانت كلمة اخلتام للم�ؤلف العميد �أ�سعد
خمول الذي �أراد �أن يكون كتابه «�صلة و�صل
زرع��ا حتت
بني ال�سطح واحلقل .فهو مل ي��رو ً

ط�������اول�������ة،
وال ���س�رًا خلف
�ستارة .بل هو �رصيح ف�صيح ينغّم ال�شعر يف
الليل الطويل وي��وقّ ��ع��ه على مقام الر�صد.
كوفية الفالح وا�سرتاحة ال�شم�س
فال�سطح
ّ
ودي��وان الع�صافري ،وامل��زراب هو م�رسى املاء
النظيف من ال�سطح النظيف �إىل احلقل النظيف
متر الأيدي النظيفة على عروق ال�صعرت
حيث ّ
وغ�صون اللوز واجلوز و�أوراق الغار».
يف ن��ه��اي��ة ال��ن��دوة ق � ّدم��ت رئي�سة اجلامعة
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هيام �صقر درع اجلامعة �إىل امل�ؤلِّف ،وق ّدمت
�إىل املحا�رضين الأرب��ع��ة جمموعة املن�شورات
اجلامعية وميدالية اجلامعة.
ثم وقّ ع امل ؤ�لّف على ُن�سخ كتابه الذي ق ّدمته
اجلامعة هدية �إىل جميع احلا�رضين.

«بطاركة ال�رشق...
تاريخ وح�ضور»
للزميلة

جان دارك �أبي ياغي
��را ك��ت��اب «ب��ط��ارك��ة ال�����ش�رق...
���ص��در م����ؤخ� ً
تاريخ وح�ضور» للزميلة الإعالمية جان دارك
�أب���ي ي��اغ��ي ،م��ن م��ن�����ش��ورات «تيلي لوميار»
�سري بطاركة ال�رشق
و«نور�سات» ،وهو يعر�ض
َ
أهم �إجنازاتهم وم�آثرهم.
و� ّ
الغاية منه ،كما جاء يف كلمة النائب البطريركي
العام للموارنة املطران روالن �أبو جودة ،الذي
ق ّدم للكتاب هي «�إبراز التاريخ املجيد الذي
عا�شته ك��ل م��ن كنائ�سنا امل�رشقية ،مت�ألمّ ة

مع امل�سيح لتنت�رص معه على امل��وت وتقوم
القيامة املجيدة .و�إبراز ال�شخ�صية الفذّة التي
كانت لبطاركتنا� ،أبناء �رشقنا العزيز ،الذين
عرفوا �أن يفر�ضوا �أنف�سهم بف�ضل �شجاعتهم
وحكمتهم ور�صانتهم وهيبتهم».
مق�سمة �إىل
يقع الكتاب يف � 236صفحة
ّ
اثني ع�رش ف�صالً يرمز �إىل عدد الكنائ�س
امل�رشقية وي�سلّط كل ف�صل
ال�ضوء على بطاركة هذه
ال��ك��ن��ائ�����س (وه�����م 649
بطريركً ا) ب�أ�سلوب �سل�س
فني �أنيق.
ووا�ضح وجتليد ّ
ال��زم��ي��ل��ة �أب����ي ي��اغ��ي وقّ ��ع��ت
كتابها �ضمن فعاليات معر�ض
الإع�لام امل�سيحي التا�سع بح�ضور
ح�����ش��د م���ن ال�����ش��خ�����ص��ي��ات ال��روح��ي��ة
والثقافية.

وك���ان �سبـق التوقيع ن���دوة ح��ـ��ول الكتاب
�أدارها الدكتور �أنطوان �سعـد ،و�شارك فيهــا
اجلمـيل والأدي��ـ��ـ��ب
اخل��ـ��ـ��وري ال��دك��ت��ور ن��ا��صر
ّ
ج��وزف مهنا والدكتور جوزف
�أبو نهرا.

دبلوم يف نظام
االعتماد واجلودة
يف امل�ؤ�س�سات
ال�صحية للمالزمني
الأولني
هيثم فرحات
وح�سني �أبو �ضاهر

ح������از ك����ل م��ن
امل���ل��ازم الأول
ه��ي��ث��م ف���رح���ات
وامل��ل�ازم الأول ح�سني �أب���و �ضاهر (ك�لاه��م��ا من
دبلوما يف «نظام
امل�ست�شفى الع�سكري املركزي)
ً
االعتماد واجلودة يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية» ،وذلك
ال�صحية والرعاية االجتماعية
من معهد الإدارة
َّ
يف جامعة القدي�س يو�سف.
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�إعداد :رميا �سليم �ضوميط
ليال �صقر

القر�صنة
االلكرتونية خطر
مهددا
يجتاح العامل
ِّ
�رسية املعلومات
والبيانات اخلا�صة بالأفراد
وامل�ؤ�س�سات وحتى الدول،
م�سب ًبا خ�سائر مادية يف قطاع
ّ
�صناعة برامج الكمبيوتر،
تق ّدر مبليارات الدوالرات
�سنويا من جراء �رسقة الربامج
ً
وبيعها من دون �أدنى احرتام
حلقوق امللكية الفكرية .ما
هي القر�صنة الإلكرتونية ،وما
�أهدافها؟ ومن هم قرا�صنة
الإنرتنت؟ وكيف ميكن
الوقاية من هجماتهم؟

�إمرباطورية الإنرتنت وفر�سان القر�صنة واحلقيقة

ما هي القر�صنة االلكرتونية؟
ُت�ستخدم عبارة القر�صنة الإلكرتونية للإ�شارة
اىل ا�ستخدام و�سائل االت�صال وتكنولوجيا
املعلومات احلديثة يف ممار�سات غري م�رشوعة
ت�ستهدف التحايل على �أنظمة املعاجلة الآلية
احل�سا�سة ،وتغيريها
للبيانات لك�شف البيانات
ّ
�أو ال��ت��أث�ير على �سالمتها �أو حتى �إت�لاف��ه��ا.
وي��ن��درج يف ه��ذا االط���ار قر�صنة ال�برام��ج� ،أي
ن�سخ الربامج اخلا�صة بالكمبيوتر �أو الأف�لام
واملو�سيقى وامل��ج�لات والكتب الإلكرتونية
ب�����ص��ورة غ�ير ق��ان��ون��ي��ة ،وت��وزي��ع��ه��ا �أو �إع���ادة
بيعها من دون ترخي�ص .وت�شري الإح�صاءات

هل من �أ�رسار
بعد اليوم؟
�إىل وج��ود ح��واىل � 840ألف
م��وق��ع ع��ل��ى الإن�ت�رن���ت تبيع
يكبد �صناعة
برامج م�رسوقة ،ما ّ
ب��رام��ج الكمبيوتر خ�سائر �سنوية ت�صل �إىل
مليارات الدوالرات.
وال تقت�رص �أعمال القر�صنة على الربامج ،و�إمنا
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أي�ضا �رسقة الأرق���ام ال�رسية لبطاقات
ت�شمل � ً
الإئ��ت��م��ان امل�ستعملة يف عمليات ال����شراء عرب
الإن�ترن��ت .وت���راوح ن�سبة ه��ذه القر�صنة ما
ب�ين اث��ن�ين وث�لاث��ة يف امل��ئ��ة م��ن املعامالت
التجارية التي تتم عرب ال�شبكة العاملية.
كذلك جتتاح القر�صنة امل�ؤ�س�سات
املالية وامل�رصفية من خالل دخول
القرا�صنة الأنظمة االلكرتونية لتلك
امل��ؤ���س�����س��ات ،وال��ع��ب��ث بح�سابات
ال��زب��ائ��ن ،وحت��وي��ل م��ئ��ات امل�لاي�ين
لأر�صدتهم اخلا�صة.
دوافع �سيا�سية ومالية و�شخ�صية
تختلف دواف��ع القر�صنة االلكرتونية وفق
�أه����داف ال��ق��را���ص��ن��ة .ويف ه���ذا الإط����ار ي��ح� ّدد
امل��ت��خ��� ِّ��ص�����ص يف ع��ل��وم ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ال�سيد
وليم �سليم ع��د ًدا من الأ�سباب ،في�شري �أوالً
�درج من
�إىل ال��دواف��ع االقت�صادية ،وه��ي ت��ت� ّ

جوليان ا�ساجن
وظاهرة «ويكيليك�س»

ت�أمني احلاجات املالية الفردية �إىل املعارك
التناف�سية بني امل�ؤ�س�سات التجارية ،حيث
بات عدد كبري من ال�رشكات التجارية ي�ستخدم
القر�صنة الإلكرتونية ل�رسقة معلومات تتعلَّق
ب�أعمال �رشكات مناف�سة وعمالئها وموظفيها
ومناق�صاتها للإيقاع باملناف�س �أو الق�ضاء
عليه.
أي�ضا �إىل دواف��ع �سيا�سية و�أمنية
وي�شري � ً
للقر�صنة ح��ي��ث ي�سعى بع�ض ال����دول �إىل
احل�صول على الأ�رسار الع�سكرية والأمنية لدول
التج�س�س الإلكرتوين ،ما يتيح
�أخرى عن طريق
ُّ
لها معرفة خططها الع�سكرية والإ�سرتاتيجية
و�إحباطها �إذا ما ا�ضطرت �إىل ذلك .وي�ضيف �أن
احلرب الإلكرتونية مل تعد جمرد خيال علمي ،بل
�أ�صبحت واق ًعا يه ّدد اجليو�ش .ويعطي املثل
على ذلك فريو�س «�ستاك�سنت» ال��ذي �رضب
برنامج �إيران النووي يف �أواخر ت�رشين الثاين من
العام املا�ضي و�أ َّدى �إىل �إيقاف الآالف من �أجهزة
الطرد املركزي اخلا�صة بتخ�صيب اليورانيوم.
وي�ؤكد ال�سيد �سليم �أن ع��د ًدا من عمليات
االخ�تراق يعود لأ�سباب عقائدية ،حيث يقوم
بع�ض املجموعات التي تتب َّنى فكرة الإ�صالح،
بعملية رقابة �أخالقية �أو اجتماعية �أو دينية،
فتتج�س�س على املواقع
ّ
ال��ت��ي ت��ق � ِّدم خ��دم��ات �أو
معلومات تتعار�ض مع
قناعاتها ،وتعمل على
ك�شف �أ��س�راره���ا �أو حتى
تدمريها.

وي�ضيف �أن بع�ض املواقع �أخ��ذ على عاتقه
التج�س�س على مواقع حكومية وك�شف
مهمة
ّ
الأ��س�رار الدبلوما�سية والع�سكرية .وم��ن بني
هذه املواقع موقع «ويكيليك�س» الذي ن�رش يف
ني�سان  2010م�شهد فيديو عن �رضبة الطائرة
يف 2007 التي قتلت فيها ق��وات �أمريكية
جمموعة من املدنيني العراقيني وال�صحافيني.
وبعدها يف مت��وز� ،رسبت ويكيليك�س يوميات
احل���رب الأف��غ��ان��ي��ة ،وه��ي جمموعة لأك�ث�ر من
 76900وثيقة حول احلرب يف �أفغان�ستان مل
تكن متاحة للمراجعة العامة من قبل .ثم �رسَّبت يف
ت�رشين الأول من العام نف�سه جمموعة من 400
مم��ا ي�سمى �سجالت ح��رب العراق
�أل��ف وثيقة ّ
بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية التجارية
الكربى ،حيث �سمحت تلك ب�إعطاء فكرة عن
كل وفاة داخل العراق وعلى احلدود مع �إيران.
ويف ت�رشين الثاين  2010بد�أت «ويكيليك�س»
باالفراج عن الربقيات الدبلوما�سية للخارجية
الأمريكية التي �أث��ارت �ض ّجة كبرية يف العامل.
وكان املوقع قد ذكر يف كانون الثاين من العام
� 2007أنه ميلك �أكرث من  1.2مليون وثيقة
م�رسَّبة وجاهزة للن�رش.
�أم��ا الأغ���رب يف دواف��ع القر�صنة فهو دافع
التباهي والتفاخر لإث��ب��ات ال���ذات وامل��ق��درة
ال�شخ�صية ،وه��و ما يح�صل ع��ادة على �أي��دي
الهواة وطالب اجلامعات واملبهورين ب�إمكانات
التقنية احلديثة .ويق ّدم ال�سيد �سليم املثل
على ذل��ك م��ا ح�صل يف بريطانيا حيث نفّذ
عاما) ،واح��دة من
ال�شاب رفائيل غ��راي (ً 19

ويكليك�س هي منظمة دولية غري ربحية � ّأ�س�ست
موقعها ع�بر االن�ترن��ت ال��ع��ام  2006حت��ت ا�سم
« ،»sunshinepressوقد �رصّحت �أن مهمتها الأ�سا�سية هي «ف�ضح
الأنظمة القمعية يف �آ�سيا والكتلة ال�سوفياتية ال�سابقة ،ودول جنوب
أي�ضا �أن تكون هناك م�ساعدة
ال�صحراء وال�رشق الأو�سط ،لكن نتوقع � ً
لأنا�س حول العامل ممن يرغبون يف الك�شف عن �سلوكيات غري �أخالقية يف
احلكومات وال�رشكات».
خ�ص�ص املوقع �صفحة خا�صة ميكن �إر�سال الوثائق عربها ب�صورة
َّ
�رسية للغاية بعد الت�أكد من �صدقيتها.
م�ؤ�س�سو «ويكيليك�س» ه��م م��زي��ج م��ن املن�شقني ال�صينيني،
وال�صحافيني والريا�ضيني والتقنيني املبتدئني ل�رشكات عاملة يف
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�أ�صعب العمليات الهجومية على مواقع �إنرتنت
متتهن الت�س ُّوق ،وقد متكَّن من احل�صول على
� 23ألف رقم بطاقة ائتمانية ن�رش بع�ضها على
مواقع الإنرتنت ،م�ؤك ًدا �أن كثريين ميكنهم �أن
يفعلوا ذلك ،ما دام هو الفتى الغر قد فعلها.
و�أ�شار غراي �إىل �أن هدفه هو �إثبات عدم متتع
تلك املواقع بالأمان بعد �أن متكَّن من الولوج
�إىل قواعد بيانات العديد من �رشكات التجارة
الإلكرتونية واحل�صول على املعلومات اخلا�صة
وال�شخ�صية لعمالئهم.
من هم قرا�صنة االنرتنت؟
على ال��رغ��م م��ن ت��زاي��د عمليات القر�صنة
الإلكرتونية ،ف�إن مثل هذه الأعمال ال ميكن �أن
يقوم بها امل�ستخدم العادي للإنرتنت ،و�إمنا
املتخ�ص�صني يف برجمة
حكرا على
هي تبقى
ِّ
ً
وامللمني بتفا�صيل العمل الداخلي
الكمبيوتر
ّ
للحوا�سيب وال�����ش��ب��ك��ات .ه����ؤالء الأ�شخا�ص
ي�ص ّنفون يف خانتني« ،الهاكرز» و»الكراكرز».
يف تعريفه للهاكرز ي�شري ال�سيد �سليم اىل
�أن الت�سمية �أطلقت يف الأ�سا�س على جمموعة
من املربجمني الأذكياء الذين كانوا يتح ّدون
الأنظمة املختلفة ويحاولون اقتحامها ،ولي�س
بال�رضورة �أن تكون يف نيتهم ارتكاب جرمية،
�اح��ا
ول��ك��ن جن��اح��ه��م يف االخ��ت��راق ي��ع��ت�بر جن� ً
لقدراتهم ومهارتهم.
وي�ضيف �أن ه�����ؤالء ق����ادرون ع��ل��ى ابتكار
الربامج وحل م�شكالتها يف �أنظمة الكمبيوتر
كلها والتعامل م��ع جميع �شبكات احلا�سب

الواليات املتحدة وتايوان و�أوروبا و�أ�سرتاليا وجنوب �أفريقيا .مديرها
عاما،
جوليان �أ�ساجن وهو نا�شط �إنرتنت ا�سرتايل يبلغ من العمر ً 39
وتع َّددت الأو�صاف والأ�سماء التي �أطلقت عليه بعد الثورة التي �أحدثتها
«ويكيليك�س» ،فهو «الرجل الذي يخيف �سي �آي �إي» و»روبن هود يف غابة
البنتاغون» و»مطارد احلقيقة» و»�صانع التاريخ» و»النبي امللعون» ...
نظرا
�أ�ساجن ابن لعائلة من املمثلني امل�رسحيني ،مل يعرف اال�ستقرار ً
�إىل تنقّل �أ�رسته الدائم ،ومل يرت َّدد على مدر�سة عادية .تعلَّم عرب املرا�سلة
وكان لديه ميل خا�ص �إىل العلوم .ا�شرتى �أول كومبيوتر حممول عندما
كان يف ال�ساد�سة ع�رشة من عمره.
بد�أ القر�صنة على ال�شبكة العنكبوتية يف �سن مبكرة ،واتخذ لنف�سه
ا�سم»ماديك�س» ،واكت�سب �شهرة كبرية لكونه �أكرث الأ�شخا�ص القادرين
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الآيل .وهم يتقنون على الأقل �أرب ًعا من لغات
الربجمة املعروفة ،وه��ذا ما يجعلهم قادرين
على اكت�شاف الثغرات والأخ��ط��اء يف الأنظمة
وال�شبكات والعمل على ت�صحيحها .وي�شري
اىل �أن الهاكرز هم الذين �صنعوا �أغلب برامج
الكمبيوتر وال�شبكات والربجميات ،والدليل
على ذل��ك �أن �أ�شهر ال��ه��اك��رز حتى الآن هو
«تيور فالد�س لينو�س» �أحد �أهم مط ّوري نظام
الت�شغيل «يونيك�س» �أول نظام حا�سبات عرفه
أي�ضا مبتكر
العامل (العام )1971
تقريبا ،وهو � ً
ً
وتطورا و�شهرة يف
نظام الت�شغيل الأكرث �أما ًنا
ً
العامل ،وهو نظام الت�شغيل «لينوك�س».
يف مقابل «الهاكرز» ،هناك «الكراكرز» الذين
ال يقلُّون م��ه��ارة وال ك��ف��اءة ع��ن «ال��ه��اك��رز»،
متاما ي�ستخدمون هذه
ولكنهم على العك�س
ً
املهارة يف التخريب وال�رسقة واحل�صول على
الأموال بطريقة غري م�رشوعة.
ويو�ضح ال�سيد �سليم �أن «الكراكر» هو ا�سم
�أطلق يف ما بعد للتمييز بني الهاكر الفا�سد
وال�صالح .فكلمة «كراكر» حتمل يف الإنكليزية
معنى املك�سرَّ �أو املحطّ م ،وه��و ا�سم اختارته
املخربني املهرة القادرين
لنف�سها جمموعة من
ِّ
على اخرتاق �أي �شبكة �أو �أي جهاز حا�سب .وتتم
عمليات االخرتاق عرب الطرق الآتية:
• هجمات احل��رم��ان م��ن اخل��دم��ات (:)DoS
عملية خنق اخل��ادم ( )serverوذلك ب�إغراقه
باملواد والبيانات �إىل �أن ي�صبح بطيئًا �أو حتى
يتعطَّ ل وينف�صل عن مرور ال�شبكة كليا ً.
• جت���اوز �سعة امل��خ��زن امل ��ؤق��ت (Buffer

 :)overflowيتم الهجوم عن طريق �إغ��راق
ذاكرة اخلادم في�صاب بال�شلل.
• ال��ث��غ��رات الأم��ن��ي��ة ( :)Exploitsبعد �أن
يتعرف «ال��ه��اك��ر» على ال�برام��ج ال��ت��ي تدير
اخل��ادم امل�ستهدف يبحث عن ثغرات يف تلك
الربامج لي�ستغلها.
• �أح�����ص��ن��ة ط����روادة (:)Trojan horse
متنكرا
جما
ي�ستقبل اجلهاز امل�ستهدف برنا ً
ً
خفية ليت�سلَّل من
يفتح من خالله ثغرة �أمنية
َّ
خاللها املهاجم.
خمرب يف العامل
كيفن ميتنك �أ�شهر ِّ
�أ�شهر «الكراكرز» يف العامل ،وحتى يومنا هذا،
املخرب الكبري والعابث الأعظم الأمريكي
هو
ِّ
كيفن ميتنك ال��ذي �أ�صبح �أ�سطورة يف عامل
نظرا اىل مواهب التخريب الفذَّة التي
الكراكرز ً
يحظى بها والتي متكّ نه من ال�رسقة ،وتدمري
الأجهزة وال�شبكات واملواقع ب�شكل عام.
اخرتق ميتنك ،على مدى �أع��وام ،العديد من
�أنظمة املعلوماتية وح�صل على برامج تبلغ
قيمتها ماليني ال���دوالرات على الرغم من
كل التح�صينات التي تتمتع بها ال�رشكات،
كما اخرتق �شبكات الهاتف من موتوروال
ون��وك��ي��ا ،و�أف��ل��ح يف الت�سلُّل �إىل �أك�ثر
الأنظمة تعقي ًدا وح�صانة وخطورة وهو
البنتاغون الأمريكي ،فر�أى املحقّقون
الأمريكيون �أ ّنه قادر بات�صال هاتفي
واحد على و�ضع البالد

على الت�سلُّل �إىل الربامج الأكرث تعقي ًدا.
تزوج يف �سن الثامنة ع�رشة ،وا�ستطاع يف �سن الع�رشين �أن يت�سلَّل �إىل
�شبكة �رشكة تلكوم الكندية ُوجهت �إليه �أك�ثر من  31تهمة قر�صنة
كومبيوتر ،و�أُحيل على املحاكمة حيث اعرتف بغالبيتها.
وقرر
العام  ، 2006انتقل �أ�ساجن من القر�صنة �إىل البحث عن احلقيقةَّ ،
مواجهة «الأنظمة الت�آمرية التي ترتكز على نظام من ال�رسية على ح�ساب
اجلماعات الب�رشية ،وذل��ك بالت�سلل �إىل �أ�رسارها وال�سماح للمعلومات
باخلروج �إىل العلن .وهكذا ت�صبح الت�رسيبات �أهم �سالح ملواجهة الأنظمة
الفا�سدة ،و�أكرث �سبيل ملعرفة احلقيقة».
ب���د ًءا م��ن ني�سان  2010فتح موقع «ويكيليك�س» خ��زائ��ن الأ��س�رار
الدبلوما�سية والع�سكرية الدولية واع ًدا بالك�شف عن �أهم الوثائق ال�رسية
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يف ح��ال��ة ا�ستنفار ق�صوى ا���س��ت��ع��دا ًدا حلرب
عاملية ثالثة بف�ضل قدرته على اقتحام �أخطر
املواقع عرب �شبكات الكمبيوتر والهاتف.
�آخر جرائم القر�صنة التي ارتكبها ميتنك قبل
�إلقاء القب�ض عليه العام  1995كانت �رسقة
�أكرث من  200,000بطاقة ائتمان حكم عليه
بنتيجتها بال�سجن ملدة عام ،لكنه على الرغم
من انق�ضاء م ّدة احلكم ،مل يخرج من ال�سجن قبل
 21كانون الثاين  2000ل ّأن «�إف ،بي� ،آي»
يرون �أنه غاية يف اخلطورة �إذ ي�ستطيع اخرتاق
كل ال�شبكات مهما ارتفعت درجة ح�صانتها.
وبعد �إط�لاق �رساحهُ ،و ِ
�ض َع مدة ثالث �سنوات
م�سموحا له
متتالية حتت مراقبة �صارمة مل يكن
ً
خاللها با�ستعمال الهاتف �أو الإنرتنت.
يف الإطار نف�سه� ،أعلنت ال�سلطات الأمريكية
العام � 2009أنها ك�شفت �أكرب عملية قر�صنة
عرب الإن�ترن��ت يف ق�ضية �رسقت فيها بيانات
�أك�ثر من  130مليون بطاقة ائتمان م�رصيف
عاما
�شابا ال يتع ّدى عمره ً 28
وكان املتهمون ً
ويدعى �ألربت غونزالي�س و�شخ�صني �آخرين من
رو�سيا.

يف العامل .هذه
اخل��ط��وة ،ال��ت��ي �أث���ارت
�ضجة كبرية لدى الدبلوما�سيني وامل�س�ؤولني
الدوليني� ،شكّ لت ثورة يف عامل االت�صاالت واالنرتنت ،و�أظهرت قدرة
التكنولوجيا على اخرتاق النظام الأمني لأكرث الدول ح�صانة وق ًوة يف
هذا املجال.
ومع تدفّ ق الت�رسيبات االلكرتونية ،التي �أتاحت ك�شف �أخطر الوثائق
والأ�رسار �أمام مت�صفحي االنرتنت ،بات ال�س�ؤال املطروح :هل من �أ�رسار
بعد اليوم بوجود ثورة املعلوماتية التي ي�شهدها عاملنا؟ وهل �ستظل
ويكيليك�س ظاهرة فريدة �أم �أنها �ست�شكّ ل حاف ًزا لغريها من املواقع
الطاحمة لتحذو حذوها؟
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االخرتاق عرب الفريو�سات
الفريو�س برنامج قادر على االنت�شار داخل
أ��ضرارا
لي�سبب �
الكمبيوتر بطريقة متوا�صلة
ّ
ً
بالنظام املخرتق � ّإم��ا عرب الربنامج امل�شغّل
للكمبيوتر �أو من خ�لال جتهيزات الكمبيوتر
( )...Floppy disk, CD, FDD, Emailوهو
ق��ادر على ن�سخ نف�سه �أك�ثر من م��رة ،وميتاز
تدمريية على
بقدرته على التخفي ،وله �آث��ار
ّ
اجل��ه��از ،لأن عملية الن�سخ وال��ت��ك��رار الدائم
مللفاته جتعل هذه امللفات حتلّ حملّ امللفات
الأ�صلية املوجودة على الـقر�ص ال�صلب.
فالفريو�سات التي ت�صيب �أجهزة الكمبيوتر
�صممت للتدخل يف عمل هذا اجلهاز
هي برامج ّ
لت�سجيل البيانات �أو �إتالفها �أو حذفها لتنتقل
�إىل �أجهزة الكومبيوتر الأخرى عرب
الإنرتنت .وتقوم هذه الفريو�سات
وتت�سبب
ع���ادة ب ��إب��ط��اء ال��ع��م��ل
ّ
مب�شاكل عديدة.
العادية عرب
تنت�رش الفريو�سات
ّ
م�شاركة الر�سائل الإلكرتونية من
قبل امل�ستخدمني وق��د يتمكَّن
بع�ض الفريو�سات املتنقلة من
تلقائيا �إىل
التكاثر واالن��ت��ق��ال
ً
�أجهزة كمبيوتر �أخرى عرب حتكّ مها
بربامج �أخرى.

ال�ضحية .وهو ميكّ نه من احل�صول على مبتغاه
ّ
خفية ليت�سلَّل
بعد �أن يفتح من خالله ثغرة �أمنية َّ
من خاللها.
• ال��دي��دان ( :)wormsهو برنامج ينتقل
غالبا عرب الربيد الإل��ك�تروين وميتاز بقدرته
ً
على التنقُّل عرب �شبكات الإنرتنت لتعطيلها �أو
الت�شوي�ش عليها عن طريق �شلّ قدرتها على
تبادل املعلومات.
• القنبلة املعلوماتية (Information
م�صمم النظام
 :)Bombهو برنامج ي�ضعه
ّ
نف�سه بهدف �إنهاء فرتة عمل ذلك النظام خالل
معينة� ،أو يف حال ا�ستخدام �أرقام �أو �أحرف
فرتة َّ
امل�صمم.
معينة يح ّددها
ّ
َّ
امل�صمم
الفخ ( :)Trapهو منفذ يرتكه
•
ّ
ّ

العالمات ال�شائعة لوجود فريو�س
يف اجلهاز
� ّإن البطء ال�شديد يف جهاز الكمبيوتر ب�شكل
ال يتنا�سب مع عدد الربامج التي تعمل ،كذلك
امتالء القر�ص مبا ال يتنا�سب مع عدد امللفات
املوجودة عليه وحجمها هما دليالن على وجود
أي�ضا ظهور
فريو�س يف اجلهاز .ومن الدالئل � ً
مربعات حوار غريبة يف �أثناء العمل على اجلهاز،
ّ
�أو ا���ض��اءة ملبة القر�ص ال�صلب �أو القر�ص
تلقائيا من دون �أن يقوم امل�ستخدم
امل��رن
ًّ
بعملية فتح �أو حفظ .والفريو�سات التي يتم
من خاللها اخ�تراق �أج��ه��زة الكمبيوتر عديدة
ومت�ش ّعبة نذكر منها الأنواع الآتية:
• �أح�صنة ط��روادة ( :)Trojan horseهو
برنامج
جت�س�سي متنكِّ ر ي��ق��وم بعمل معينّ
ُّ
�صممه �أو زرعه يف جهاز
يح ّدده املهاجم الذي
ّ

لي�سهل عليه عملية الدخول �إىل الربنامج �ساعة
ي�شاء و�إجراء التعديالت التي يريدها.
• فريو�س امللفات ( :)files virusيدخل
املتط ّفلون ب�شيفراتهم �إىل امللفات ويقتحمون
الذاكرة الرئي�سة لي�رضبوا امللفات الأخرى.
كيف نحمي جهاز الكمبيوتر من
الفريو�سات؟
يتح ّتم على م�ستخدمي �أج��ه��زة الكمبيوتر
معرفة هوية مز ِّودهم الإنرتنت (� ،)IPإ�ضافة
�إىل ��ض�رورة معرفة خم��رج االت�صال بال�شبكة
( ،)portوذلك من �أجل تفعيل احلماية .كما
يطلب من م�ستخدمي الإنرتنت ومن �أجل حماية
�أف�ضل من الفريو�سات عدم فتح مرفقات �أي
بريد �إلكرتوين يكون مر�سله غري معروف ،لأن
الهاكرز ي�ستخدمون ر�سائل الربيد لإر�سال
اجلي�ش  -العدد رقم 308
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ملفات جت�س�س لل�ضحايا.
كذلك يطلب من امل�ستخدمني ع��دم و�ضع
الكنية على ملفات هامة �أو معلومات �شخ�صية
�أو �صور فوتوغرافية حمفوظة داخ��ل جهاز
الكمبيوتر ك���أرق��ام احل�����س��اب��ات والبطاقات
االئتمانية.
أي�ضا ا�ستخدام
ويطلب من امل�ستخدمني � ً
�أحدث برامج احلماية من الفريو�سات والقيام
مب�سح دوري و�شامل لأج��ه��زة الكمبيوتر يف
مم��ن
ف�ت�رات م��ت��ق��ارب��ة
ً
خ�صو�صا �إذا ك��ان��وا ّ
ي�ستخدمون الإنرتنت ،كما ي�ستح�سن فك ا�سالك
التو�صيل باالنرتنت بعد االنتهاء من ا�ستخدام
اجلهاز.
�آخر طرق احلماية هي تغيري كلمة ال�رس ّ ب�صورة
أي�ضا.
دورية لأنها قابلة لالخرتاق � ً
قوانني و�إجراءات رادعة
على ال�صعيد القانوين ا�ستحدثت
ع��دة قوانني يف الغرب ملكافحة
ظ��اه��رة القر�صنة وملعاقبة من
يقومون بهذه اجل��رائ��م ،و�أخ��ذت
هذه القوانني متيل �إىل ال�رصامة
واحل��زم بعد �أح���داث احل��ادي ع�رش
من �أيلول  ،2001اذ �أق� ّ�ر جمل�س
ال��ن��واب الأم�يرك��ي ال��ع��ام 2002
ق��ان��و ًن��ا يق�ضي بال�سجن م��دى
احلياة على املت�سلّلني املحرتفني.
ويف �أ�سرتاليا بد أ� امل�رشِّعون باتخاذ خطوات من
�أجل �إقرار قوانني ملواجهة اجلرائم التي ترتكب
يف جمال الإنرتنت وين�ص بع�ضها على عقوبة
ال�سجن ملدة ت�صل �إىل ع�رش �سنوات يف جرائم
املتعمد
التج�س�س على امل��واق��ع والتخريب
ّ
ّ
ل�شبكة الإنرتنت ،ب�سبب اخل�سائر الهائلة التي
ت�سببها هذه اجلرائم يف الأعمال التجارية على
ِّ
امل�ستوى العاملي.
�أم����ا يف ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ،ف�ل�ا ق���وان�ي�ن يف
الوقت الراهن تعاقب على اخرتاقات �أجهزة
الكومبيوتر على الرغم من الإج��راءات اخلا�صة
باكت�شاف املت�سلّلني حيث العديد من الربامج
والتقنيات اخلا�صة التي ميكن م��ن خاللها
معرفة مكان املخرتق وال�رشكة التي ي�ستخدمها
لالت�صال بالإنرتنت.

م�أمت ر�سمي و�شعبي يف وداع
اللواء الركن املتقاعد
جورج الها�شم
مت يف كني�سة �سيدة الدوير يف الفيدار ،ت�شييع
ال��ل��واء الركن املتقاعد ج��ورج الها�شم ،يف م�أمت
ر�سمي و�شعبي حا�شد ،ح�رضه املفت�ش العام يف
وزارة الدفاع الوطني اللواء الركن الطيار مي�شال
من�سى ممثالً قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي
ّ
على ر�أ����س وف��د م��ن كبار ال�ضباط ،و�شخ�صيات
روحية و�سيا�سية وع�سكرية� ،إىل ح�شد من ال�ضباط
والع�سكريني و�أهل الفقيد.
من�سى �ألقى للمنا�سبة
ممثل القائد اللواء الركن الطيار ّ
كلمة ا�ستهلّها بالقول:
«���ش��اء ال��ق��در �أن ن���و ّدع ال��ي��وم واح��� ًدا م��ن كبار �ضباط اجلي�ش
املتقاعدين ،وع�ض ًوا �سابقًا يف املجل�س الع�سكري ،كان له ح�ضوره
الفاعل يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،حيث �ساهم يف �إع�لاء بنيانها،
وواك��ب العديد من �أجيالها� .ضابطً ا خ��طّ م�سريته باجلهد والعرق
والإخال�ص ،وهو يرفع �شعلة ال�رشف والت�ضحية والوفاء ،التي بقيت متقِّ دة
يف قلبه و�ضمريه حتى الرمق الأخري من حياته».
و�أ�ضاف قائلأ:
مر بها الوطن ،والظروف
«على الرغم من التجارب القا�سية التي َّ
ال�صعبة التي �أحاطت مبهمات اجلي�ش خ�لال مراحل عديدة ،مل
يتزحزح فقيدنا الغايل قيد �أمنلة عن التزامه الواجب الع�سكري
وفيا
ال��ذي �أق�سم عليه ميني ال��والء� ،إذ بقي متم�سكًا بر�سالته
ً
غيورا على م�صلحة جي�شه ووطنه.
ملبادئه
ً
أحب بلدته ،ومن
أحب البيت ،ومن البيت � ّ
من العائلة � ّ
أحب كل لبنان ،فراح يرفع الراية خفاق ًة �شاخم ًة
البلدة � ّ
فوق القمم وال�سفوح ،ويف كل مكان وط�أته قدماه،
حتى باتت بينه وكل �شرب من تراب الوطن ،حكاية
حمبة ومودة ع�صية على رياح التحول والن�سيان».
وختم بالقول:
«لقد ج�سدت ب�شخ�صك القدوة واملثال للجميع،
يف املناقبية والتجرد والنزاهة ،والعمل ب�صمت،
إن�سجاما مع القول امل�أثور� :إن ال�ضجيج ال ي�صنع
�
ً
يحب ال�ضجيج».
اخلري ،واخلري ال ّ
با�سم قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي� ،أتقدم من
أحر التعازي وعميق
ذوي الفقيد ورفاقه وا�صدقائه ب� ّ
يتغمد روحه الطاهرة بوا�سع
املوا�ساة� ،سائالً اهلل ع ّز وجل� ،أن
ّ
مي َّن على �أفراد عائلته بنعمة ال�صرب وال�سلوان.
رحمته و�أن ُ
اجلي�ش  -العدد رقم 308
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اللواء الركن املتقاعد
جورج الها�شم
(ع�ضو املجل�س الع�سكري ال�سابق)
 م��ن م��وال��ي��د  1950-3-26اجل��دي��دة،ق�ضاء مرجعيون.
 ت��ط� ّوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابطبتاريخ .1969-9-15
�ارا م��ن -8-1
 رق��ي لرتبة م�ل�ازم اع��ت��ب� ً��درج يف الرتقية حتى رتبة لواء
 ،1972وت� َّ
ركن
اعتبارا من .2005-6-14
ً
-حائز:

• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين درجة ثالثة.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين درجة ثانية.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و���س��ام التقدير الع�سكري م��ن ال��درج��ة
الف�ضية.
• ال��و���س��ام ال�برازي��ل��ي ك��روزم�يرو دوم��ول
الوطني من رتبة �ضابط �أكرب.
• و�سام الإ�ستحقاق الإيطايل من رتبة
�ضابط.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الأوىل.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.
• و���س��ام الإ�ستحقاق الأرجنتيني من
رتبة فار�س.
• و�سام الإ�ستحقاق الأمريكي.
• و�سام الإخال�ص من الدرجة املمتازة
(�سوري).
• و�سام الأرز الوطني من رتبة كومندور.
• و�سام الفخر الع�سكري من الدرجة
الف�ضية.
• ميدالية الأمن الداخلي.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 19مرة.
• تهنئة قائد لواء �سبع مرات.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 تابع عدة دورات درا�سية يف الداخلويف اخلارج.
مديرا
 �شغل ع��دة منا�صب �أب��رزه��ا:ً
للأفراد يف �أركان اجلي�ش للعديد ،قائ ًدا
ونائبا لرئي�س الأركان
للمدر�سة احلربية
ً
للتخطيط .كما ع�ّي�نّ ع�ض ًوا يف املجل�س
الع�سكري يف وزارة الدفاع الوطني.
 -مت�أهل وله ولدان.
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امل�ؤهل الأول
احمد طه حجول

نعت قيادة اجلي�ش امل�ؤهل الأول
�أحمد طه حجول الذي تويف بتاريخ

املعاون الأول
فكتور يو�سف ب�شارة

نعت قيادة اجلي�ش املعاون الأول

العريف
و�سيم �سليم احللبي

اجلي�ش  -العدد رقم 308

.2011-1-19
 من مواليد  ،1962-1-5بلدةالهبارية ،ق�ضاء حا�صبيا ،حمافظة
اجلنوب.
 ت��ط� َّوع يف اجلي�ش بتاريخ -30.1980-12
 من عداد مديرية املخابرات. حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و���س��ام الإ�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة برونزي.
• و���س��ام الإ�ستحقاق اللبناين من

الدرجة الثالثة ف�ضي.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• امليدالية الع�سكرية.
• و�سام الفخر.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �سبع
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 24
مرة.
• تهنئة مدير املخابرات.
• تهنئة قائد اللواء مرتني.
• تهنئة قائد الكتيبة مرتني.
• مت�أهل وله خم�سة اوالد.

فكتور يو�سف ب�شارة ال��ذي تويف
بتاريخ .2011-1-16
 من مواليد  ،1964-6-13بلدةال��ق��ب��ي��ات ،ق�ضاء ع��ك��ار ،حمافظة
ال�شمال.
 تطوع يف اجلي�ش بتاريخ -3-8.1983
 من عداد لواء احلر�س اجلمهوري �رسية القيادة. حائز:• و�سام اجلرحى.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.

• ميدالية امل�ؤمترات للعام 2002
مرتني.
• و���س��ام الإ�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة برونزي.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �سبع
مرات.
• تهنئة قائد اجلي�ش 18مرة.
• تهنئة ن��ائ��ب رئ��ي�����س الأرك����ان
للعمليات.
• تهنئة قائد اللواء 18مرة.
 -مت�أهل وله ثالثة اوالد.

نعت قيادة اجلي�ش العريف و�سيم
�سليم احللبي ال���ذي ت��ويف بتاريخ
.2011-1-17
 من مواليد  1971-11-15بلدةدير الع�شاير ،ق�ضاء را�شيا ،حمافظة
البقاع.
 تطوع يف اجلي�ش بتاريخ -9-16.1991
 م��ن ع��داد منطقة البقاع  -فرعاملخابرات.
 -حائز:

• ميدالية امل�ؤمترات للعام .2002
• و���س��ام الإ�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة برونزي.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�س
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 22
مرة.
• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الفوج خم�س مرات.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.
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امل�ؤهل الأول
ح�سن حممد زريق

الرقيب الأول
منى ح�سني احل�سيني

نعت قيادة اجلي�ش الرقيب الأول
منى ح�سني احل�سيني التي توفيت
بتاريخ .2011-1-26
 من مواليد ،1965-11-19بريوت.
 تط َّوعت يف اجلي�ش بتاريخ -15.1992-2
 من عداد الطبابة الع�سكرية -امل�ست�شفى الع�سكري املركزي.
 حائزة:• تنويه العماد قائد اجلي�ش �أربع
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 16
مرة.
• تهنئة قائد القطعة  11مرة.
 -عازبة.

نعت قيادة اجلي�ش امل�ؤهل الأول
ح�سن حممد زريق الذي تويف بتاريخ
.2011-1-18
 من مواليد  1966-5-15بلدةحو�ش الرافقة ،ق�ضاء بعلبك.
 تط َّوع يف اجلي�ش بتاريخ -1-11.1985
 من عداد �أركان اجلي�ش للتجهيز. حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.

• و���س��ام الإ�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة برونزي.
• و���س��ام الإ�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثالثة ف�ضي.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش  6مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 20
مرة.
• تهنئة قائد اللواء  6مرات.
• تهنئة مدير العتاد مرتني.
 -مت�أهل وله �أربعة اوالد.

العريف �رشبل �إميل
�أبو رجيلي
ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش العريف
�رشبل �إميل �أبو رجيلي الذي تويف
بتاريخ .2011-1-11
 من مواليد ،1980-10-11حربمون ،ق�ضاء عاليه ،حمافظة
جبل لبنان.
 تط َّوع يف اجلي�ش بتاريخ -4-5.2001
 م���ن ع�����داد ف����وج الأ����ش���غ���الامل�ستقل.
 -حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• تنويه قائد اجلي�ش  3مرات.
• تهنئة قائد اجلي�ش  4مرات.
• تهنئة قائد الفوج مرتني.
 -مت�أهل وله ولد واحد.

اجلندي
عبا�س �أحمد حمية
ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش اجل��ن��دي
عبا�س �أح��م��د حمية ال���ذي تويف
بتاريخ .2011-1-14
 من مواليد ،1980-10-11�شم�سطار ،ق�ضاء بعلبك.
 تطوع يف اجلي�ش بتاريخ -26.2008-2
 من عداد لواء امل�شاة الثاين. حائز:اجلي�ش  -العدد رقم 308
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• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجلي�ش
مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 عازب.�شباط 2011

رحلة

يف
ا إلنسس نا
�شباط

�إعداد :غري�س فرح

البكاء

�رضوري لل�صحـة فلماذا يحــــــــــر

عندما
نبكي متت
ز
ج
ا
ل
د
م
و
ع
دفينة ي
ب�أحا�سي�س
�صعب الت
عب
ري
عن
ها
لت�شابك
بالكلمات
دوافعها.
و
ه
�
ذ
ه
ا
�آلية بيولوجية
تتدفَّ ق
لأحا�سي�س
مع ال�ع�ب
را
ت
ا
مل
البكاء كما ي�ؤكِّ د العلم� ،آلية بيولوجية
خارج ال
�سكوبة �إىل
ذات ،لت�ؤ
م
ن
ا
ل
ِّ
را
حة
و ُتب ِعد
ز ّودتنا الطبيعة � ّإياها من �أج��ل تفريغ
والهدوء،
عن �أ�صحاب
ها
ع
وا
ق
ب
ا
يلح
احتقاناتنا الداخلية ،الأمر الذي ُيج ّنبنا
لكبت ،وما
ُ قه بالنف�س
من �أ�رضار.
الن�ساء
الكثري من الأمرا�ض النف�سية والع�ضوية.
كما هو م
عر
و
ف
،
با
ام��ا بالن�سبة �إىل ال��ف��روق��ات املتعلِّقة
هذا النوع
رعات يف
من التعب
ري
،
ل
ك
ن
الر
مب��ع � َّدل ان��ه��م��ار ال��دم��وع ب�ين اجلن�سني،
ماذا عن
جال؟ إ�نهم
ال
يب
ك
و
ن �إال
لأن
فذلك عائد �إىل عاملني �أ�سا�سيني :الأول
ناد ًرا .هل
البكاء مع
ي
ب
ب
ح
ٌ
ق
الرجو
ال
اجتماعي  -تربوي ،والثاين حم�ض بيولوجي.
لة� ،أم لأن
طبيعة مل ُت
ن
�ص
ف
ه
م
مبا فيه
الكفاية؟
عيب على الرجل �أن يبكي؟!
�إذا ما �أخذنا باالعتبار العامل الأول ،جند �أنه
اجلي�ش  -العدد رقم 308
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مرتبط باملفهوم البدائي للرجولة� ،أي املفهوم
يكر�س ال�سيادة الذكورية يف املواقف
ال��ذي
ّ
جميعها ،ويعيب بالتايل على الرجل �إظهار
م�شاعره باعتباره الأق��وى ،وامل�لاذ ال��ذي تلج�أ
�إليه املر�أة يف الأزمات.
تر�سخت العبارة التي
على ه��ذا الأ���س��ا���س،
َّ
ط��امل��ا راودت م�سامع ال�����ش��ب��ان يف الأوق����ات
ال�صعبة« :عيب على الرجل �أن يبكي» .وهكذا
علما
اعتاد الرجال على التقوقع وكبت الأحزانً ،
�أن ه��ذه الأح���زان قد تكون من النوع ال��ذي ال
يذيبه �سوى الدموع.
من جهة ثانيةُ ،ي�شري الإخت�صا�صيون �إىل

�أهمية العامل البيولوجي يف تفعيل مقدرة
الرجل على كبت م�شاعره .وهذا العامل متمثِّل
بهرمون الربوالكتني الذي يفرزه اجل�سم بكرثة
يف املواقف املثرية مل�شاعر الفرح واحلزن على
حد �سواء .واملعروف �أن هذا الهرمون موجود يف
ج�سم الرجل بن�سبة �أقل بكثري من تلك املوجودة
يف ج�سم املر�أة .ولهذا ال�سبب يتمكَّن الرجال،
من �ضبط م�شاعرهم يف معظم الأحيان ،بينما
عموما بالبكاء لأتفه الأ�سباب.
تنفجر الن�ساء
ً
الرجال �إذن يبكون ب�صمت .يكبتون الدموع،
ي��ت ��ألمّ ��ون وي��ح��زن��ون .وم��ن��ه��م م��ن ي��ل��ج��أ �إىل
املهدئات لت�سكني �آالمه ،بينما يعتاد الآخرون
�أحيا ًنا على احت�ساء ك�أ�س من اخلمر من �أجل
التغلُّب على معاناتهم.

كيف يعمل البكاء
على حت�سني ال�صحة؟
البكاء كما ت�ؤكد الدرا�سات �آلية بيولوجية
مهمتها �إفراز الرت�سبات ال�ضارة عرب الدموع.
تت�سبب بها
الرت�سبات
وامل��ع��روف �أن ه��ذه
ُّ
َّ
هرمونات ال�ش َّدة ،ومنها هرمون الكورتيزول
ال�ضار واملرافق مل�ؤثرات ال�ضغوط.
أي�ضا �أن البكاء م�سكِّ ن ومه ِّدىء
واملعروف � ً
طبيعي يف املحن .وهذا يعود �إىل عدة عوامل
منها �أن الدماغ يفرز يف �أثناء البكاء مادة م�سكِّ نة
للأمل ،ومه ِّدئة للأع�صاب.
�إىل ذل���ك ،ف����إن ن��وب��ة ال��ب��ك��اء احل����ا َّدة ت�رسِّع
��ضرب��ات ال��ق��ل��ب وت��ق� ِّل�����ص ع�����ض�لات ال�����ص��در
وال���رئ���ت�ي�ن .وع��ن��دم��ا ت��ن��ت��ه��ي ه���ذه ال��ن��وب��ة،

يت�سبب باملر�ض
الكبت
َّ
على ك � ٍّل ،ي�ؤكِّ د الباحثون �أن دم��وع الن�ساء
ت�ساعدهن على حماربة الكثري من الأمرا�ض،
هذا �إذا ما ان�سكبت بن�سب معتدلة ،ولدوافع
�إيجابية ،و�إال فقد تكون م ��ؤ��شرًا على وج��ود
ا�ضطرابات نف�سية.
وب��ال��ع��ودة �إىل دور ال��دم��وع يف الت�ص ِّدي
طبية على �أن احلزن
ثمة �إثباتات
لالمرا�ضَّ ،
َّ
تقرح
املكبوت
َّ
يت�سبب بعدة �أمرا�ض يف مق َّدمها ُّ
املعدة والإم��ع��اء� ،إ�ضافة �إىل �أم��را���ض القلب

ــــــــــرم منه الرجال؟
وال�رشايني والأمرا�ض الع�صبية والنف�سية.
وهنا ال بد من الإ�ست�شهاد بر�أي �أحد الأطباء
النف�سيني القائل�« :إن الدموع التي ال جتد لها
منفذًا من العيون ،جتعل الأح�شاء تبكي».
ال��ع��ام ُ ،1985ع� ِ�ق� َد يف ال��والي��ات املتحدة
�ش
الأمريكية م�ؤمتر حتت �شعار�« :إبك َ ...ت ِع ْ
�أك�ث�ر» .وكانت تو�صيات ه��ذا امل��ؤمت��ر قد
�أ���ش��ارت �إىل ال��ن��واح��ي الإي��ج��اب��ي��ة للدموع
باعتبارها املتن َّف�س الطبيعي للإنفعاالت
الداخلية .كذلك طلبت من الرجال التخلِّي
عن التقاليد وال��ف��وارق بني اجلن�سني ،وعدم
اخلجل من اال�سرت�سال يف البكاء عند احلاجة.
اجلي�ش  -العدد رقم 308

89

�شباط 2011

وي�ستعيد القلب نب�ضه الطبيعي ،ت�سرتيح
�شعورا مفاجئا ً بالراحة،
الع�ضالت ،وحت��دث
ً
امل�سب َبة
وو�ضوحا يف ر�ؤية تفا�صيل امل�شاكل
ً
ِّ
للحزن ،الأم���ر ال��ذي يقود �إىل الت�أقلم معها
ب�شكل تدريجي.
وال ين�سى الإخت�صا�صيون �أن البكاء يجلو
ال�ضارة،
العينني ،وينظِّ فهما م��ن الأج�����س��ام
َّ
وال�سموم التي تخرج مع الدموع.
جمرد مياه ماحلة تخرج من
البكاء �إذن لي�س َّ
العينني� .إنه عملية كيميائية بالغة التعقيد،
ال��ه��دف م��ن��ه��ا �إح�����داث ت��وا���ص��ل ب�ين ال���ذات
التعمق �أكرث
واملحيط اخلارجي .و�إذا ما �شئنا
ُّ
يف ه��ذه الآلية يكفي اعتبارها نقطة البداية
يف تاريخ مطلق �إن�سان يخرج من دفء الرحم
ليواجه ق�ساوة احلياة.

من

الأرانب :وقود حيوي
الأرنب امليت لي�س مثله �شيء للتدفئة.
ففي ال�سويد ،ت�ستعمل اللبونات ذوات
الآذان الكبرية كوقود حيوي .فالأرانب التي
تتكاثر يف منتزهات �ستوكهومل وحدائقها
وجتمد ثم تر�سل �إىل
تقتل عند الفجر،
َّ
م�صنع يف كارل�سكوغا ،يف و�سط البالد،
حيث حت��رق لتوفري ال��ت��دف��ئ��ة .ولقد
ال�صيادون ،الذين ا�ستخدمتهم
�أر�سل
َّ
البلدية ،حواىل � 6000أرنب مقتول
العام � 2008إىل املحرقة.

ٍ
بواق ذكري
ملع حذاءك
ّ

كل وا ٍد
ع
صصا
�شباط

با�ص لتعليم اللغة
ل��ت��ع � ُّل��م ال��ب��ول��ون��ي��ة يكفي
رك�����وب ال���ب���ا����ص .ف��ب��ا���ص��ات
مدينة فيلنيو�س ،يف ليتوانيا،
ت��وف��ر درو��ً�س��ا يف اللغة ،وذل��ك
من خالل مرافقة جمل منوذجية
بالليتوانية والبولونية والإنكليزية
لإع�لان��ات ال��ت��وقُّ ��ف .وك��ذل��ك تتوافر
خطية وب ��إم��ك��ان ال��رك��اب
اخ��ت��ب��ارات
َّ
ت�سجيل فرو�ضهم الدرا�سية.

يف ب��ان��دون��دو تعي�ش املنظَّ مات
التي حت��ارب ال�سيدا (الإي���دز) قلقًا
عظيما .ففي هذه املدينة الكونغولية
ً
حيث يو َّزع الواقي الذكري جما ًنا يف غالب الأحيان ،ي�ستعمل العديد من
ال�سكان املادة املزلّقة يف الواقي لتلميع �أحذيتهم .و�رسعان ما انت�رشت هذه
العادة التي �أطلقها جنود ال ميلكون القر�ش الواحد ل�رشاء علبة دهان
لأحذيتهم ،بني املدنيني .ويعرت�ض رئي�س �صندوق الأمم املتحدة
لل�سكان يف باندوندو الدكتور فيلمون �سيكولي�سيموا قائال« :قَ رْ�ص ُ
ا�ستعمال الواقي الذكري على تلميع الأحذية وح�سب ،هو فعل عدم
ن�ضوج وا�ضح وتخريب».

باجلرم امل�شهود
�أوقف حرا�س �سجن دانيلو بينهريو دي �سوروكوبا يف الربازيل حمامتي
الزاجل بجرم م�شهود :لقد كانتا حتمالن هاتفني خلويني مفكَّكني قط ًعا
يف حقيبة �صغرية �إىل �سجن الإ�صالح� .إن حمام الزاجل تطري دائما ً من حيث
�أطلقت �إىل حيث ُد ِّربت.
املع�ش�شة داخل مباين
ولقد ارتابت ال�رشطة يف �أن ي�ستعمل ال�سجناء الطيور
ِّ
ال�سجن لتدريبها على نقل رزم.
وميكن �أن ت�ؤدي احلمامات امل�شرتكة خدمة حلمام الزاجل ولكنها ال تقطع
�سوى م�سافات ق�صرية .ومن املمكن �أن يكون الأ�رسى قد ا�ستعملوا هذا النوع
من احلمام كما �أكَّ دت �صحيفة دياريو دو�سوروكابا.
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ال عزوبية بعد املوت
ع��ن��د غ��ال��ب��ي��ة ال�����ص��ي��ن��ي�ين ،تكرمي
امل��ت��وفِّ �ين ال يكفي ال��ب��ت��ة� ،إذ يجب
أي�ضا تك ُّفل حاجاتهم يف الآخرة .وهكذا
� ً
مزيفة� ،أو
حترق العائلة كتقدمة �أوراق نقد ّ
�سيارات ورقية ،يف حال احتاج فقيدهم
�إىل م�رصوف جيب يف العامل الآخر� ،أو
قد �أراد القيام بنزهة.
ولكن ،على ه�ضبة لو�س عند �شاطئ
النهر الأ�صفر ،يذهب بع�ض القرويني
عازبا
�أبعد من ذلك .فعندما يفقدون �أب ًنا
ً
ُي� ِ�ك� ُّ�ب��ون على البحث ع��ن متوفِّ ية تكون
لفقيدهم زوج��ة ،ويحرقون اجلثتني م ًعا
ك�أنهما متزوجان .وهذا ما ي�ؤكد ح�صوله يف
الغالب ال �سيما مع ال�شباب ،يانغ هو�شنغ
مدير م�ؤ�س�سة لدفن املوتى.
يف التقليد ال�صيني ،ي�ستمر الب�رش يف
الوجود بعد املوت وعلى الأحياء �إر�ضاء
رغباتهم �إن كانوا ي��و ُّدون ع��دم التعر�ض
مل�شاكل .وتعترب حياة العازب عند وفاته
غري مكتملة ل��ذا يخ�شى بع�ض الأه��ايل
�أن يعرف ولدهم التعا�سة �إن مات غري
متز ِّوج .لذلك يلج أ� �أهل الفقيد العازب
�إىل �شبكة ال �شكلية م��ن الأ���ص��دق��اء �أو
الأقرباء بحثًا عن عائلة فقدت يف الوقت
نف�سه �إب��ن��ة ع��زب��اء .وي�شهد ب��ق��اء ه��ذه
املمار�سات على ه�ضبة لو�س على العزلة
الق�صوى ل��ه��ذه املنطقة .ول��ق��د هجر
الكثري من الن�ساء ال�شابات هذه التالل
القاحلة للعمل ،والباقيات ي�سمحن
لأنف�سهن باال�شمئزاز .وال تتم َّنى �أي
عائلة �أن ترى ابنتها تتز َّوج رجالً غري
ق��ادر على دف��ع املهر ،وال على ت�أمني
م�ستقبل الئق المر�أته.
وي��ك��ر���س �أه���ل ال��ع��ازب�ين املعدمني
ُ
م َّدخراتهم كلها «ل�رشاء» زوجة عرب و�سطاء
ي�ستطيعون الو�صول حتى �إىل الإيقاع
بن�ساء �أو خطفهن م��ن م��ن��اط��ق �أخ���رى
لبيعهن بطريقة غري �رشعية.
َّ

ح���ي��ن ت�������س��� َّل���م
اجلي�ش اللبناين زمام �أمره ،ت�س َّلم
منطا من الريا�ضة كانت متار�س
كذلك ً
حينذاك على الطريقة البدائية التي
تعدت احلركات ال�سويدية و�ألعاب
ما
َّ
الأه��رام ،من �أجل �أن يحافظ اجلندي
على لياقته البدنية وح�����س��ب .وكانت
املالعب والأدوات الريا�ضية حمدودة،
�درب��ون فلم يتجاوز عددهم
�أم��ا امل� ِّ
عدد �أ�صابع اليد الواحدة .وافتقرت
الريا�ضة �إىل �أ���ص��ح��اب ال��ك��ف��اءة يف
احلقلني الإداري والفني.

حتقيق
ع
س
س
كر

ي
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�إعداد :العميد �أنطوان جنيم
الثمانني.
يف الرابع من كانون الأول ،1944
وبح�ضور رئي�س جمل�س ال���وزراء
ري��ا���ض ال�����ص��ل��حُ ،ع� ِ�ق � َد امل ��ؤمت��ر
ال��ري��ا���ض��ي الأول ال���ذي �أو���ص��ى
بوجوب تعميم الأن�شطة الريا�ضية
يف القوى النظامية .وهكذا دخلت
الألعاب الريا�ضية والرتبية البدنية يف
برنامج العمل اليومي للقوى امل�سلَّحة,
بغية احلفاظ على لياقة عنا�رصها البدنية
فينفذُّون مهماتهم ب�شكل �أف�ضل.
وبتاريخ الأول م��ن ك��ان��ون ال��ث��اين ،1946
وبعد ج�لاء جي�ش الإن��ت��داب عن لبنان ,ت�سلَّم
اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين م��در���س��ة ال��ق��ت��ال وال��ت��زل��ج
وال���رم���ي وق���د ���ض� َّ�م��ت ع��ن��ا��صر ��َ�ش � َّك��ل��وا ن��واة
فريقي اجلي�ش يف لعبتي امل��ب��ارزة والتزلج.
ثم ا�ستحدثت وزارة الدفاع الوطني يف منطقة
الأرز يف ب�رشي «مدر�سة التزلج» وا�ستمرت يف
بريوت «مدر�سة القتال والرمي».
وهكذا انطلقت بقوة الريا�ضة يف اجلي�ش
�إىل �آفاق جديدة فتناولت يف مرحلتها الأوىل
الألعاب الإجمالية مثل كرة القدم وكرة ال�سلة
التي �أم�سك اجلي�ش بزمامها ط��وال �سنوات
على ال�صعيدين الع�سكري واملدين .ثم دخل
اجلي�ش يف خمتلف امليادين الريا�ضية من
�أبوابها الوا�سعة �إن يف الألعاب الإجمالية �أو
الإف��رادي��ة ك�ألعاب القوى وال�سالح والتزلُّج
وغريها ...ولقد برز �أبطال اجلي�ش يف خمتلف
امليادين وال �سيما �ألعاب القوى التي �س َّجل
قيا�سيا ما بني
رقما
فيها الع�سكريون 13
ً
ً
العامني  1959و.1964
العام � 1978إ�ستبدلت ت�سمية مدر�سة القتال والرمي بـ «املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية» الذي مل يب ِّدل مكانه يف حارة حريك .ولكنه
دمرت
مل ين ُج العام  1982من اعتداءات طريان العدو الإ�رسائيلي التي َّ
من�ش�آته ومالعبه وحتى ُب َناه التحتية.

املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية

معهد
يخرج �أبطا ًال
ِّ

من البداية
كان اجلي�ش الفرن�سي قد �أن�ش�أ العام  1943يف حارة حريك – بريوت
ما �أ�سماه «مدر�سة القتال والتزلج والرمي» التي ما كانت �أكرث من قاعة
ريا�ضة واحدة ومكتبني وم�ضمار للرك�ض ال�رسيع مل يتجاوز طوله الأمتار
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مع العميد الركن بطر�س
بناء على موعد ،دخلنا مكتب رئي�س املركز ال��ذي كان
قد �سبقنا �إليه بلحظات ،كما �أعلمنا ،لأن��ه كان يجول يف
قاعات التدريب ومالعبه ي�شحذ الهمم وي�ش ِّدد العزم ويرفع
املعنويات .وكان �س�ؤالنا الأول حول مهمات املركز.
يرتبط املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية مبا�رش ًة بقيادة
اجلي�ش – �أرك��ان اجلي�ش للعمليات يجيب العميد الركن
بطر�س ،وتقع على عاتقه املهمات الآتية:
• �إدارة منتخبات اجلي�ش الريا�ضية و�إعدادها وتدريبها
لال�شرتاك يف الن�شاطات والبطوالت الوطنية ،الإقليمية
والدولية).
• تنظيم مباريات بطوالت اجلي�ش واملكلف بها وتنفيذها
(اختبارات– دورات ريا�ضية– حما�رضات.)...
• و�ضع الأ�س�س التنظيمية للإعداد البدين للع�سكريني
والعمل على تطويره.
• التن�سيق م��ع امل�ؤ�س�سات الريا�ضية الوطنية ( وزارة ال�شباب
والريا�ضة – اللجنة الأوملبية اللبنانية – االحتادات الريا�ضية – الأندية
واجلمعيات  ...ال��خ) ،وم��ع كل من املجل�س ال��دويل واالحت��اد العربي
للريا�ضة الع�سكرية وفق توجيهات القيادة.

اليوم
بتاريخ � 15آذار � 2003إفتتح يف منطقة مار روكز � -ضهر احل�صني
جممع الرئي�س العماد �إميل حلود الريا�ضي الع�سكري ال��ذي انتقلت
�إليه يف منت�صف العام  2006قيادة املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
وف��روع��ه ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �رسيتي ال��ق��ي��ادة واخل��دم��ة و��سري��ة املن�ش�آت
الريا�ضية� .أما �رسية املنتخبات الريا�ضية فقد مت متركزها يف ثكنة
يو�سف الأ�سطا – كفر�شيما .
�إىل ه��ذا املجمع ال��ذي ُيعترب من �أه��م امل��راك��ز الريا�ضية احلديثة
واملتط ِّورة يف لبنان ،وحا�ضن «املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية» كان
الق�صد حيث نقف على حقيقة هذا املركز وحقيقة الريا�ضة يف اجلي�ش
من رئي�س املركز العميد الركن جورج بطر�س.

ع�ضوية املجل�س الدويل للريا�ضة الع�سكرية
(�سيزم )CISM
العام � 1952إنت�سب اجلي�ش اللبناين �إىل املجل�س الدويل للريا�ضة
الع�سكرية و�شاركت فرقه من املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية يف
العديد من بطوالته العاملية .كما نظَّ م هو بدوره العديد منها يف
لبنان.
وهكذا �شارك اجلي�ش يف �أك�ثر من  30بطولة دولية ،كما نظَّ م
بطوالت ودورات عاملية ع�سكرية �أهمها:
 - 1بطولة العامل الع�سكرية احلادية ع�رشة بلعبة املبارزة التي
�أقيمت يف بريوت العام .1960
 - 2الدورة الدولية الثالثة يف �سيف املبارزة يف بيت الدين  -جبل
لبنان العام .1963
 - 3العيد اخلم�سون لت�أ�سي�س «�سيزم» يف �شباط .1998
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 - 4بطولة العامل الع�سكرية ( )11بالفرو�سية يف فقرا  -جبل
لبنان العام .1998
 - 5بطولة العامل الع�سكرية ( )44يف كرة ال�سلة يف بريوت العام
.2000
 - 6بطولة العامل الع�سكرية ( )39يف �ألعاب القوى يف بريوت العام
.2001
 - 7بطولة العامل الع�سكرية ( )51للعدو الريفي يف لبنان العام
.2004
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كر�س ،ومل�صلحتها ،الوقت والو�سائل من
الع�سكرية ف ُت ِّ
�أجل التح�ضري البدين لرجالها .وانطالقً ا من هذه احلقيقة،
تتح َّدد �أهداف الريا�ضة الع�سكرية كالآتي:
وبنيويا ليتحملوا م�شقَّات
ج�سديا
• تن�شئة الع�سكريني
ً
ً
امليدان وتنفيذ املهمات الأمنية.
• زيادة الثقة بالنف�س وتنمية روح الفريق والت�ضامن
وروح العطاء.
• التكامل مع الدور الع�سكري داخل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
• تنمية روح املناف�سة بني الع�سكريني ،وبني الفرق من
خمتلف الوحدات.
• التكامل والتوا�صل مع املجتمع املدين اللبناين ،ومع
اجليو�ش العربية والدولية ال�صديقة ،من خالل املباريات
الودية والبطوالت والدورات والندوات الوطنية والعربية
ِّ
والدولية.
فعليا على �أر�ض الواقع من ناحية تفعيل
• كيف تنفّذون مهمتكم
ً

وي�ضاف �إىل كل هذا بع�ض القدرات التي �أبرزها :دعم وتعزيز وحدات
ُ
اجلي�ش باخلربات الريا�ضية الفنية والتقنية الالزمة ،وتنفيذ الدورات
اخلا�صة التي ت�ساعد يف تطوير الريا�ضة يف اجلي�ش مثل دورات:
التحكيم والتدريب والريا�ضة والرمي ودورات ال�ضباط وغريها،...
وتنظيم املحا�رضات وال��ن��دوات املتعلِّقة باللياقة البدنية والتغذية
والبدانة واملن�شطات والن�شاطات املهمة وغريها ...وتنفيذها وفق
توجيهات قيادة اجلي�ش.
�أهداف الريا�ضة الع�سكرية
• هو دور كبري ت�ضطلعون به
�أن ي�سهر املركز على تطبيق
املثل ال�سائر «العقل ال�سليم
يف اجل�سم ال�سليم» ،ومهمات
ُج َّلى ملقاة على عاتقكم �أن
ُتدخلوا اجلي�ش عامل الريا�ضة
من بابه الوا�سع ليحتل مكانه
املرموق يف البطوالت املحلية
والإقليمية والعاملية .فما هي
�أهداف الريا�ضة الع�سكرية يف
اجلي�ش اللبناين؟
 �إن ال���ري���ا����ض���ة واجل��ن��دي��ةتتكامالن ،فكما يروي تاريخ روما
القدمي كانت ممار�سة الريا�ضة
م���ن ال��ن�����ش��اط��ات ال��ت��ح�����ض�يري��ة
ال��ع�����س��ك��ري��ة ،وك����ان����ت ال��ق��ي��م
الع�سكرية وال��ق��ي��م الريا�ضية
ال ت��ن��ف�����ص�لان .ه���ذا �إرث ثقايف
يجب �أن حتافظ عليه امل�ؤ�س�سة

ع�ضوية الإحتاد
العربي للريا�ضة
الع�سكرية
�إن��ت�����س��ب اجل��ي�����ش اللبناين
�إىل الإحت��اد العربي للريا�ضة
الع�سكرية التابع لإدارة ال�ش�ؤون الع�سكرية يف جامعة الدول
العربية منذ العام  .1945وم��ذذاك وفرق اجلي�ش الريا�ضية
ت�شارك بن�شاطاته من اجتماعات وبطوالت حتى اليوم .وقد نظَّ م
اجلي�ش العديد من هذه البطوالت و�أهمها:
 - 1البطولة العربية الع�سكرية الثالثة الخ�تراق ال�ضاحية
العام  1995وحل فيها ثالثًا بني �سبع دول م�شاركة.
 - 2البطولة العربية الع�سكرية الثانية يف التوجه البو�صلة
العام  1997وحل فيها �أوالً على امل�ستويني :الفرق والفردي.
 - 3البطولة العربية الع�سكرية الأوىل يف �ألعاب القوى العام
 1999وحلَّ فيها ثالثًا بني �سبع دول.
 - 4الندوة العربية الع�سكرية الثالثة للطب الريا�ضي بح�ضور
 11دولة عربية العام .2010
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الريا�ضة يف وح��دات اجلي�ش
وقطعه من جهة ،واختيار العبي
فرق اجلي�ش من جهة �أخرى؟
 �إن ال���ق���ي���ادة ت�����س��ه��ر علىتفعيل الريا�ضة مبختلف �أنواعها
م���ن خ��ل�ال ت��خ�����ص��ي�����ص ال��وق��ت
ال��ك��ايف لها يف مناهج التعليم،
والن�شاطات اليومية للوحدات،
و�إدراج����ه����ا ك���م���ادة رئ��ي�����س��ة يف
االختبارات وال��دورات الدرا�سية،
و�إق���ام���ة امل��ب��اري��ات الإج��م��ال��ي��ة
وال��ف��ردي��ة ب�ين وح���دات اجلي�ش
ك��اف��ة ،وت�شجيع ا���ش�تراك ف��رق

و�أف��راد من اجلي�ش يف مباريات مع االحت��ادات الريا�ضية الوطنية� ،إىل
جانب تنظيم مباريات دولية ع�سكرية داخل لبنان ،و�إر�سال بعثات �إىل
اخلارج لال�شرتاك مب�سابقات دولية .ويبقى على املركز العايل للريا�ضة
يج�سد هذه الأمور املذكورة �أنفًا على �أر�ض الواقع .فعلى
الع�سكرية �أن ِّ
م�ستوى اختيار العبي فرق اجلي�ش الريا�ضية فالأمر يتم كالآتي:
املدربني بعد تنفيذ بطوالت يف خمتلف
• وفق نتائج ه�ؤالء ومالحظات
ِّ
الألعاب الريا�ضية والع�سكرية،
بحيث يف�صل الالعب الذي حقَّق
اف�����ض��ل ال��ن��ت��ائ��ج وف��ق الرتتيب

والتوقيت والعالمة امل�س َّجلة� ،أو �أداء الالعب يف الألعاب الإجمالية.
• يخ�ضع الالعب لفرتة جتربة للوقوف على م�ستواه الريا�ضي ،ومدى
رغبته وتق ُّدمه يف اللعبة بحيث يبقى �ضمن فريق اجلي�ش �إذا اجتاز فرتة
التجربة بالنجاح املطلوب.
• يتم رفد فرق اجلي�ش �أحيا ًنا بتطويع بع�ض العنا�رص (من �أ�صحاب
امل�شاركات والأرقام ،العبو �أندية من الدرجة الأوىل ،)...و�أحيا ًنا �أخرى
باختيارهم من القطع والوحدات
وفق م�ؤهالتهم الريا�ضية.
ول���ك���ن ،ب��امل��ق��اب��ل ،مي��ك��ن �أن

• فريق امل�صارعة:
 بطل لبنان لالعوام ،2007 2009 ،2008و 2010يف
امل�صارعة الرومانية واحلرة.
 �شارك الفريق يف بطولة العامل الع�سكرية يف الهند العام 2007(بح�ضور  48دولة) و�ص َّنف الرقيب حممد �سلوم الثامن.
 �شارك الفريق يف بطولة الأندية العربية للعام  2009يف بريوتحبث �ص َّنف الثالث يف امل�صارعة احلرة حمققًا  4ميداليات برونزية.
 �شارك الفريق يف بطولة دول غ��رب �آ�سيا للم�صارعة الرومانيةواحلرة يف بريوت وحل يف املركز الثالث بلعبة امل�صارعة احلرة حمققا ً
 4ميداليات برونزية ،واملركز الرابع بلعبة امل�صارعة الرومانية حمققًا
 3ميداليات برونزية.
 �شارك الفريق بدورة الألعاب الع�سكرية الريا�ضية الأوىل التي جرتيف �سوريا العام  2010حيث حل يف املركز الرابع حمققًا  5ميداليات
برونزية.
 �أب��رز الالعبني :الرقيب �أول حممد �سلوم ،الرقيب حممد الغو�ش،العرفاء� :إبراهيم اخلطيب� ،أحمد الرفاعي ،علي دمج و�أحمد اخلالد .
• فريق اجلودو:
 �صنف الفريق يف املركز الثاين للأعوام  2007و 2008و2009و 2010على �صعيد بطولة لبنان.
 �أبرز الالعبني الرقيب �أول زين الدين مترة والعريف و�سيم عبيد.• فريق التايكواندو:
 حل يف املركز الثاين يف بطولة لبنان العامة للعام  2007بر�صيدميدالية ذهبية وميداليتني ف�ضيتني و 4ميداليات برونزية.
 العام  2008حل يف املركز ال��راب��ع بر�صيد ميدالية ف�ضية و4ميداليات برونزية.
 ال��ع��ام  2009ح��لَّ يف امل��رك��ز ال��ث��اين بر�صيد ميدالية ذهبيةوميداليتني ف�ضيتني و 3ميداليات برونزية.
 العام  2010حل يف املركز اخلام�س بر�صيد ف�ضية وثالث برونزيات.� -شارك الفريق بدورة الألعاب الع�سكرية الريا�ضية الأوىل التي جرت

يف �سوريا ال��ع��ام  ،2010حيث
�أحرز امل�ؤهل علي كنعان ميدالية
برونزية.
 �أبرز الالعبني :امل�ؤهل علي كنعان ،الرقيب جورج فار�س ،العريفعلي رعد واجلندي جورج غالب.
• فريق املالكمة:
 اجلي�ش بطل لبنان للدرجة الأوىل للأعوام 2009 ،2008 ،2007و.2010
 بطل لبنان من العام  1997حتى العام .2010 �أبرز الالعبني :العريف جند �سلوم بطل لبنان يف وزنه درجة �أوىل،وامليدالية الذهبية يف بطولة ميالد القائد (الأردن)  ،2010والعريف
وائل �شاهني بطل لبنان يف وزنه درجة �أوىل وامليدالية الف�ضية يف دورة
الألعاب الفرنكوفونية يف لبنان ،2009و�أح��رز ميدالية ف�ضية بدورة
الألعاب الع�سكرية الريا�ضية الأوىل التي جرت يف �سوريا العام ،2010
واملعاون �أول عبا�س طحان بطل لبنان يف وزنه درجة �أوىل ،واجلندي
�أحمد عثمان بطل لبنان يف وزنه درجة �أوىل ،وحاز امليدالية الذهبية
يف بطولة اال�ستقالل (الأردن)  ،2008وامليدالية الربونزية يف دورة
الألعاب الع�سكرية الريا�ضية الأوىل يف �سوريا العام  ،2010والرقيب
فرا�س البتلوين بطل لبنان يف وزنه درجة �أوىل وحاز امليدالية الربونزية
يف دورة الألعاب الع�سكرية الريا�ضية الأوىل يف �سوريا العام ،2010
واملعاون �شادي طوبيا بطل لبنان يف وزنه درجة �أوىل ،واملعاون �أحمد
النابو�ش بطل لبنان يف وزنه درجة �أوىل.
• فريق الكرة الطائرة:
 من فرق الدرجة املمتازة يف لبنان� ،شارك يف بطولة لبنان للأعوام 2009 ،2008،2007و ،2010وهو من الفرق التي تدخل �ضمن
املربع الذهبي ،ومن �أبرز العبي الفريق :امل�ؤهل �رضار عبيد ،واملعاون
خمايل الأحمر ،واجلندي �أمني الق�ص ،واجلندي �شرياز حليحل ،وهم من
العبي منتخب لبنان.
• فريق كرة اليد:
 -من فرق الدرجة املمتازة يف لبنان ،و�شارك يف بطولة لبنان العام

�أبرز اجنازات فرق اجلي�ش الريا�ضية
و�أبرز �أبطاله خالل الأعوام الثالثة �أالخرية
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ُي�شطب عن فرق اجلي�ش الريا�ضية ،وبنا ًء على اقرتاح املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية ،كل الع��ب يتد َّنى م�ستوى �أدائ��ه الريا�ضي �أو
الأخالقي ا�ستنا ًدا �إىل نتائج البطوالت والن�شاطات التي �شارك فيها
بعد �إعطائه الفر�صة املنا�سبة ال�ستعادة م�ستواه.
�أم���ا ع��ل��ى �صعيد تفعيل ال��ري��ا���ض��ة يف وح����دات اجل��ي�����ش وقطعه
فاملركزينظِّ م وينفِّ ذ بطوالت الأل��ع��اب الريا�ضية والع�سكرية على
�صعيد وحدات اجلي�ش وفق روزنامة زمنية خالل عام كامل.
وهنا ال بد من التذكري ب�أن العبي املنتخبات الذين يلتحقون بوحداتهم
وقطعهم للم�شاركة يف بطولة اجلي�ش ينقلون خرباتهم �إىل رفاقهم

ن�شاطات املركز العايل
• ما هي الن�شاطات الدورية يف املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية،
وتاليا الن�شاطات املرتقبة لفرق اجلي�ش الريا�ضية للعام 2011؟
ً
 �إن املركز خلية نحل ال تهد�أ .فمن بطولة �إىل �أخرى ،ومن منا�سبةريا�ضية �إىل �أخ��رى .فبالإ�ضافة �إىل تنظيم وتنفيذ بطوالت الألعاب
الريا�ضية والع�سكرية على �صعيد وح��دات اجلي�ش ي�برز :امل�شاركة

 2008واحتل املركز الثالث ،والعام  2009واحتل املركز الرابع ،وحلَّ
العام  2010يف املركز الثالث� .شارك يف البطولة الآ�سيوية العا�رشة
للأندية الأبطال خالل العام  2008يف الكويت ،حيث �أختري اجلندي �أول
و�سام عبداهلل �أف�ضل حار�س مرمى يف البطولة.
 �أب��رز الالعبني :الرقيب ج��ورج ال��ب��دوي ،وامل��ع��اون ح�سني �رشيف،وامل�ؤهل �أكرم ال�شيخ ح�سني ،واملعاون �أول ربيع نا�صيف ،واجلندي �أول
و�سام عبداهلل ،وهم من العبي منتخب لبنان يف كرة اليد.
• فريق ال�سباحة:
 ي�شارك �ضمن بطوالت لبنان ال�سنوية وي�صنف يف املركز الثاين بوجهعام� ،أبرز الالعبني الرقيب �أول رفعت اخلطيب والرقيب رباح رباحي
والعريف �أول �رشبل نقوال.
• فريق �ألعاب القوى:
بطل لبنان الدائم يف �ألعاب القوى و�سباقات ال�ضاحية �أبرز الالعبني
والنتائج امل�س َّجلة:
 الرقيب �أول ح�سني عوا�ضة :على ال�صعيد اللبناين �صنف يف املركزالأول يف ماراتون بريوت للأعوام  2009 ،2008 ،2007و 2010حيث
قيا�سيا على ال�صعيد اللبناين بتوقيت � 2,20,30ساعة،
رقما
حقق
ً
ً
قيا�سيا على ال�صعيد اللبناين يف �سباق ن�صف ماراثون
رقما
وحقق
ً
ً
قرب�ص بتوقيت � 1,05,28ساعة (التوقيت ال�سابق � 1,05,38ساعة).
 الرقيب �أول عمر عبد اللطيف حلَّ يف املركز الأول ب�سباق  111كلممن دم�شق و�صوالً �إىل بريوت بتوقيت � 13,55,00ساعة.
قيا�سيا يف م�سابقة الوثب
رقما
 الرقيب �أول �أ�سامة ن��داف حققً
ً
الثالثي خالل م�شاركته بدورة الألعاب الع�سكرية الريا�ضية الأوىل التي
رتا.
جرت يف �سوريا العام  2010م�سافة  14,64م ً
 اجلندي عمر عي�سى �صنف يف املركز الثاين يف م��ارات��ون بريوت.2009
 اجلندي خالد من�صور �سجل الرقم القيا�سي للبنان يف �سباق البدلخالل دورة الألعاب الفرنكوفونية « »3,15دقيقة.
 العريف ب��دري عبيد �س َّجل الرقم القيا�سي للبنان يف رمي الكرةاحلديدية  17,07م يف بطولة لبنان العام  ،2009كما حلَّ يف املركز

قيا�سيا يف بطولة
رقما
الرابع يف دورة الألعاب الفرنكوفونية ،ثم حقَّق ً
ً
رتا.
اجلي�ش للعام  2010يف رمي كرة احلديد وزن  5كلغ  20,00م ً
 العريف �أول جورج ها�شم � :س َّجل �أف�ضل رقم قيا�سي لبناين يف رميرتا.
القر�ص  54,14م ً
• فريق املبارزة:
 بطل لبنان الدائم للأعوام  2008 ،2007و 2009و ،2010وي�شكلالعبو الفريق �أ�سا�س املنتخب اللبناين.
�شارك يف كانون الأول  2009يف البطولة العربية للمبارزة يف �سوريا
وحل منتخب لبنان يف املركز الثالث على �صعيد الفرق ون��ال عنا�رص
اجلي�ش ميدالية ف�ضية وخم�س ميداليات برونزية.
 �شارك الفريق العام  2006يف رومانيا وحل يف املركز ال�سابع من�أ�صل  25دولة م�شاركة.
 �أبرز الالعبني :الرقيب �أول �شفيق اخلوري ,العريف فيكتور فيا�ضوالعريف جورج فيا�ض.
• فريق كرة الطاولة:
 �أب��رز الالعبني :الرقيب �أول م�صطفى الدقدوقي والرقيب �أولموري�س اليا�س والرقيب �أول وائل �سيف الدين.
• فريق التجذيف:
 ح��لَّ يف املركز الثاين العام  2007وبطل لبنان ل�ل�أع��وام 2008و 2009و.2010
• فريق التوجه بالبو�صلة:
�شارك يف عدة بطوالت دولية وعربية .كما نظَّ م اجلي�ش اللبناين البطولة
العربية الع�سكرية الثانية والثالثة العامني  1997و 2002يف لبنان،
وحلّ فريق اجلي�ش يف املركز الأول.
• فريق الرماية:
 ���ش��ارك يف ع��دة ب��ط��والت دول��ي��ة ومنها دورة الأل��ع��اب الع�سكريةالريا�ضية الأوىل التي جرت يف �سوريا العام .2010
• فريق اخلما�سي الع�سكري:
�شارك ب��دورة الألعاب الع�سكرية الريا�ضية الأوىل يف �سوريا العام
 2010وحلَّ يف املركز اخلام�س.
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يف بطولة الألعاب الريا�ضية وفق روزنامة
االحت����ادات الريا�ضية ال�سنوية ،وحت�ضري
ن�شاطات ريا�ضية وتنفيذها يف منا�سبات
خمتلفة (عيد اجلي�ش ،عيد اال�ستقالل ،ذكرى
ت�أ�سي�س املجل�س الدويل للريا�ضة الع�سكرية،
وغ�يره��ا ،)...وامل�شاركة يف ن�شاطات ريا�ضية
ت��ن��ظِّ ��م��ه��ا االحت������ادات واجل��م��ع��ي��ات والأن���دي���ة
(لقاءات ودية ،مهرجانات ودورات ريا�ضية...
وغ�ي�ره���ا) ،وتنفيذ دورات ون����دوات لتعميم
اخلربات الريا�ضية على وحدات اجلي�ش (حكام،
رتيب ريا�ضة ورمي ،حما�رضات يف التغذية والطب
الريا�ضي ،تقدمي امل�شورة الفنية وغريها.)...
�أم��ا الن�شاطات املرتقبة للعام احل��ايل فنذكر
منها:
• تنفيذ روزن��ام��ة الن�شاطات الريا�ضية على
�صعيد قطع اجلي�ش ووحداته.
• امل�شاركة يف البطوالت التي تنظمها االحتادات
الريا�ضية الوطنية يف خمتلف الألعاب خالل العام
.2011
• م�ساعدة الإحتادات الريا�ضية الوطنية يف تنظيم
وحتكيم بطوالت لبنان وحتكيمها خالل العام اجلاري.
• امل�شاركة يف بطولة العامل الع�سكرية اخلام�سة يف
ال�برازي��ل خ�لال �شهر مت��وز ب�ألعاب القوى وامل��ب��ارزة
واملالكمة.
• امل�شاركة على �صعيد االحت��اد العربي للريا�ضة
الع�سكرية بالن�شاطات التي حت َّدد خالل هذا العام.
• حت�ضري الندوة العربية الع�سكرية الرابعة للإعداد
البدين وتنظيمها من  25ولغاية  30حزيران .2011
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�أما طموحنا لهذا العام فهو:
لبنانيا على �صعيد �ألعاب القوى
• ك�رس الأرق��ام امل�س َّجلة
ً
وبخا�صة يف م�سابقات الرك�ض على �أنواعه.
• حتقيق نتائج بارزة يف بطولة العامل الع�سكرية اخلام�سة
يف الربازيل التي �ستقام خالل �شهر متوز املقبل.
• تعميم الريا�ضة ،ال �سيما القتالية ،يف قطع اجلي�ش
ووحداته العمالنية ملا لها من ت�أثري يف زيادة الثقة بالنف�س
وال�شجاعة (الإ�شتباك هو فرع من عدة ريا�ضات قتالية).
تعاون وثيق مع االحتادات الريا�ضية
• ح�رضة العميد ،كيف ت�صفون العالقة بني املركز
والإحتادات الريا�ضية الوطنية؟
 �إ���س��ت��ن��ا ًدا �إىل امل��ر���س��وم ال��رق��م  4944ت��اري��خ 1994/3/29تعترب فرق اجلي�ش الريا�ضية �أع�ضاء يف
الإحتادات الريا�ضية اللبنانية كافة ،وتتم َّتع باحلقوق
واملوجبات با�ستثناء احلق لها بالإ�شرتاك يف اجلمعيات
العمومية كناخب �أو منتخب و ُتعفى من الإ�شرتاكات
املن�صو�ص عليها يف الأنظمة املرعية الإجراء جميعها.
وم��ن ناحية ثانية ثمة ت��ع��اون وث��ي��ق ب�ين املركز
والإحت���ادات الريا�ضية الوطنية من خالل م�شاركة
معظم الفرق يف بطوالت لبنان.
من ناحية ثانية ،التعاون مع االحتادات الوطنية
واجلمعيات والأندية الريا�ضية �إيجابي �إىل �أق�صى
احل����دود .فاجلي�ش مي � ُّد املنتخبات الوطنية يف
امل�صارعة ،واجل��ودو ،والتايكواندو ،واملالكمة،
وامل��ب��ارزة ،والعاب القوى ،وغريها من الألعاب
الإجمالية (كرة اليد ،الكرة الطائرة) ،بعنا�رص من
فرقه الريا�ضية .وكذلك ي�ساعد املركز االحتادات
واجلمعيات يف الإدارة والتنظيم يف �أثناء تنفيذ
اجلي�ش  -العدد رقم 308
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بطوالتهم املحلية والدولية (دورة الألعاب
الفرنكوفونية ال�ساد�سة ،بطولة الأندية
العربية يف الكرة الطائرة ،امل�صارعة احلرة
وال��روم��ان��ي��ة ،ب��ط��ول��ة �آ���س��ي��ا للنا�شئني يف
اجل��ودو ،بطولة �آ�سيا لكرة اليد ،بطولة غرب
�آ�سيا للم�صارعة احل��رة والرومانية ،ماراتون
بريوت ،) ...ويف التحكيم يف البطوالت املحلية
(كرة �سلة ،كرة قدم ،الكرة الطائرة ،تايكواندو،
جودو ،م�صارعة ،مبارزة ،وكرة الطاولة.)...
�درب�ين �أو العبني �أج��ان��ب يف
• هل من م� ِّ
�صفوف منتخبات املركز؟
مت ا���س��ت��ق��ب��ال م����درب �أث��ي��وب��ي هو
��را َّ
 م����ؤخ� ً TIZAZU WUBESHETلتدريب فريق اجلي�ش
يف �ألعاب القوى.
�أم��ا بالن�سبة �إىل الالعبني الأجانب فقد كان قرار
قيادة اجلي�ش يف هذا الأمر وا�ضح وهو عدم الإتكال
على الالعب الأجنبي والإعتماد وح�سب على الالعبني
الع�سكريني.
• ه��ل يتقا�ضى الريا�ضيون �أو ال�لاع��ب��ون يف
املنتخبات �أي عالوة مالية كما يف الوحدات اخلا�صة
مثالً؟
 ال يتقا�ضى الالعبون �أي ع�لاوة ،بل هم يح�صلونعلى مكاف�آت مادية يف حال �إحرازهم �أحد املراكز الثالثة
الأوىل يف الألعاب الإفرادية والإجمالية �إن كان على �صعيد
بطوالت اجلي�ش �أو لبنان .كما يحظون مبكافــ�آت مادية
عند �إح��رازه��م �أي ميدالية خلـال م�شاركتهم يف البطوالت
�ام��ا قيا�سية
الإقليمـية والدولــية� ،أو عند حتقيقـهم �أرق� ً
بخا�صة يف م�سابقات �ألعــاب القوى.
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الإنت�ساب �إىل نادي اجلي�ش
• �أين �أ�صبح م�رشوع الإنت�ساب �إىل نادي اجلي�ش؟
 لقد مت �إط�لاق م�رشوع انت�ساب �أوالد الع�سكريني يفاخلدمة الفعلية واملتقاعدين بحيث ميكن �أن ي�شاركوا يف
فرق اجلي�ش الريا�ضية على �أن يتم تدريبهم من دون �أي
بدل.
ولهذا امل�رشوع النموذج وجهان :الأول ،يتعلَّق بالعالقة
بني اجلي�ش واملجتمع امل��دين ،والثاين ريا�ضي يحفِّ ز
وي�شجع ال�شباب على ممار�سة الألعاب الريا�ضية ،ويرفد
ِّ
ف��رق اجلي�ش بالطاقات الريا�ضية ال�شابة وبالتايل
املنتخبات الوطنية امل�����ش��ارك��ة يف اال�ستحقاقات
العربية والدولية.
ولقد �شاركت كل من ريتا �أبو جودة (�إبنة العميد
اجلميل (�إبنة
ال��رك��ن اليا�س �أب��و ج��ودة) وك��اري��ن
ِّ
العقيد الركن خليل اجلميل) ،كالهما منت�سبتان
�إىل املركز �ضمن فريق اجلي�ش للمبارزة ،بالبطولة
العربية للأ�شبال والنا�شئني يف لعبة املبارزة
املنعقدة بني  4و 10ت�رشين الأول  ،2010حيث
�أح��رزت الالعبة ريتا �أبو جودة ثماين ميداليات
(ذهبية ،ف�ضيتان ،خم�س برونزيات) ،والالعبة
كارين اجلميل (برونزية واحدة).
• ح�رضة العميد ،كيف ت��رون م�ستقبل
الريا�ضة يف اجلي�ش؟
زاه��را .ومل ال؟ والإرادات
 �إن��ى ال �أراة �إالً
ط� ِّ�ي��ب��ة وال��ط��م��وح ال ح����دود ل��ه وال��ط��اق��ات
متوافرة عند ريا�ضيي اجلي�ش .ولكن يبقى
�أم��ر واح��د ال منا�ص منه وه��و �أن تواكب
�إدارة املركز ،وقدر املمكن واملتاح ،تطور
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أرقاما
طاقاتها وتتح ّدى �أج�سادها
ِّ
لت�سجل � ً
ونتلم�س ع��ت��ا ًدا ما ر�أيناه
انت�صارا،
وحتقِّ ق
ٍّ
ً
�سوى يف ال�صور ون�صافح �أبطاالً �سمعنا بهم
وب ��إجن��ازات��ه��م ،ون��ت��ذ َّوق حلقنا ي� ِج��فُّ ده�شة
ومفاج�أة من �رضبات ولكمات �شكرنا اهلل �أننا مل
نكن نحن هدفها حتى يف التدريب.
وث��م��ة �أم���ر �آخ���ر ،رمب��ا ه��و �أه���م م��ا �س ًّجلناه،
وك���ان ردة فعل رئي�س امل��رك��ز عند ر�ؤي��ت��ه
عقب �سيجارة يف �أح���د �أروق����ة امل��رك��ز .لقد
طلب البحث عن مدخِّ ن هذا النوع من ال�سجائر
ليلقى ق�صا�صه ,فالريا�ضة على عداء تام مع
التدخني.
وو َّدع��ن��ا العميد ال��رك��ن بطر�س �شاكرين
ا�ستقباله لنا و�شاهدين �أننا كنا يف معهد ٍ
عال
للريا�ضة ولي�س يف مركز ،هذه الت�سمية التي ال ت�سع ما ر�أيناه و�شهدناه،
تت�سع له�ؤالء الأبطال.
وال ِّ

املواهب والطاقات الريا�ضية بتطور تنظيمي وتدريبي و�إداري ي�سمح
عاليا يف ف�ضاء الريا�ضة.
لها بالتحليق
ً
وخرجنا من مكتب رئي�س املركز نرتافق و�إياه يف جولة يف �أرجاء املركز
نطَّ لع على املن�ش�آت و�صاالت التدريب واملالعب ،ونقف �أمام تاريخ
املركز ومنجزاته الباهرة من خالل ك�ؤو�س وميداليات و�صور ولوحات
وعتاد تو ّزعت يف خزائن وعلى اجلدران وتنتظر اجتماعها يف مكان واحد
حيا �شاه ًدا على تاريخ الريا�ضة يف اجلي�ش.
ي�ضمها ويكون متحفًا ًّ
عرجنا على قاعات التدريب ومالعبه ت�شغل منا احلوا�س كلها :ن�ستن�شق
َّ
رائحة عرق الأبطال يت�صبًّب من ع�ضالت مفتولة و�صدور عارمة وجبهات
عزما
عالية �أبية ،ون�ش ِّنف �آذاننا ب�رصخات تخرج عالية من حناجر مرافقة ً
وقوة ،وتبتهج عيوننا بر�ؤية �أجيال نا�شئة تتجاوز

الألعاب الريا�ضية والع�سكرية
املعتمدة
يف اجلي�ش اللبناين
أ� – الألعاب التي تدخل يف الت�صنيف الفردي للع�سكريني ويف
ت�صنيف الوحدات نوعان:
• الألعاب الع�سكرية وتت�ضمن:
• اخلما�سي الع�سكري :الرماية بالبندقية – ال�سباحة – جولة املقاتل
– قذف الرمانات و�سباق ال�ضاحية (8كلم).
• التوجه بالبو�صلة :لل�سباق الق�صري والطويل .
• الرماية بالبندقية.
وتت�ضمن:
• الألعاب الريا�ضية
َّ
• �سباقي  4كلم و 12كلم.
• �ألعاب القوى :رك�ض  200م –  400م –  800م –  1500م –
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3000م – رمي كرة احلديد – رمي الرمح – رمي القر�ص – �إطاحة
املطرقة  -الوثب العايل – الوثب الطويل.
• الألعاب الإجمالية :كرة اليد – الكرة الطائرة – كرة ال�سلة – كرة
القدم.
ب  -الألعاب التي ال تدخل يف ت�صنيف الوحدات:
 كرة امل�رضب – امل�صارعة – املالكمة – اجلودو – التايكواندو –املبارزة – ال�سباحة وكرة املاء – التزلج – كرة الطاولة – التجذيف
– ال�شطرجن ...الخ .
يجدر بالإ�شارة �أن ح��واىل  4000ع�سكري ي�شارك يف البطوالت
املن َّفذة على �صعيد اجلي�ش.
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كرمت قيادة اجلي�ش الع�سكريني الريا�ضيني و�ضباط ورتباء الريا�ضة والرمي الفائزين يف الن�شاطات الريا�ضية
ّ
للعام  ،2010وذلك يف حفل اختتام املو�سم الريا�ضي حيث جرى ت�سليم الك�ؤو�س وامليداليات للمج ّلني.
�أقيم احلفل يف نادي الرتباء املركزي يف الفيا�ضية برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثالً بالعميد
الركن جورج بطر�س قائد املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية .وقد ح�رض احلفل ممثلة وزير ال�شباب والريا�ضة
ال�سيدة فاديا حالّل ،وعدد من ر�ؤ�ساء االحتادات الريا�ضية الوطنية ومن �أ�صحاب املالعب وامل�سابح املدنية ومن
احلكام والإعالميني واملدربني الريا�ضيني� ،إىل �ضباط ورتباء الريا�ضة والرماية يف الوحدات.

ختام املو�سم الريا�ضي 2010
دروع وك�ؤو�س وميداليات للمجلني والنمر املتحفِّ ز
للحر�س اجلمهوري

�أهمية الريا�ضة
ا���س��ت��ه��لّ االح��ت��ف��ال بالن�شيد
ال��وط��ن��ي ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ،ث��م �أل��ق��ى
العميد الركن بطر�س اعترب فيها
احل��ف��ل «تتوي ًجا ملرحلة مفعمة
باجلهد واملثابرة هو بداية ملرحلة جديدة،
ت�ستند ع��ل��ى الإجن������ازات ال�����س��اب��ق��ة ،ومت� ّ�ه��د
تتج�سد يف �أكرث
لإط�لاق ور�شة عمل ريا�ضية
َّ
من ن�شاط وح��دث ،وتهدف �إىل رفع امل�ستوى

الفني للريا�ضيني وحتقيق جناحات �إ�ضافية
يف حمافل الريا�ضة الع�سكرية ،املحلية منها
والإقليمية والدولية».
وق��ال« :لقد �أوىل اجلي�ش وم��ا ي��زال� ،أهمية
اجلي�ش  -العدد رقم 308
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انطالقا
ً
خا�صة للريا�ضة وذل��ك
وجها من وجوه
من كونها متثل
ً
الإب��داع واحل�ضارة لدى ال�شعوب
والأوط����ان ،وم��ن دوره���ا الرئي�س
يف ت��ع��زي��ز ال���ق���درات اجل�����س��دي��ة
والفكرية للع�سكريني ،وتوجيه �سلوكهم �إىل
الطريق ال�صحيح ،وبالتايل االرتقاء ب�أدائهم
ورفع م�ستوى �إنتاجيتهم على خمتلف الأ�صعدة.
وه��ك��ذا ف����إن ال��ق��ي��ادة ت�سهر ع��ل��ى تفعيل

الريا�ضة مبختلف �أنواعها من خالل تخ�صي�ص
الوقت الكايف لها يف مناهج التعليم ،والن�شاطات
اليومية للوحدات ،و�إدراجها كمادة رئي�سة يف
االختبارات وال���دورات الدرا�سية ،وكذلك من
خالل �إقامة املباريات الإجمالية والفردية بني
وح��دات اجلي�ش كافة ،وت�شجيع ا�شرتاك فرق
و�أف��راد من اجلي�ش يف مباريات مع االحت��ادات
الريا�ضية الوطنية� ،إىل جانب تنظيم مباريات
دولية ع�سكرية داخل لبنان ،و�إر�سال بعثات �إىل
اخلارج لال�شرتاك مب�سابقات دولية».
خماطبا الع�سكريني بالقول�« :إن ما
وختم
ً
حققتموه خالل العام املن�رضم وقبله ،هو مدعاة
فخر واع��ت��زاز للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ،فليكن
هدفكم املقبل االرتقاء نحو الأف�ضل والأكمل،
دائما بتقدير القيادة ،وثقة الر�ؤ�ساء
لتحظوا
ً
عاليا
والرفاق ،وي�شمخ بكم اجلي�ش والوطن
ً
يف عامل الريا�ضة الذي كان لكم �رشف االن�ضواء
حتت رايته.»...
ب��ع��ده��ا ���س� ّل��م��ت ال���ك����ؤو����س وامل��ي��دال��ي��ات
مل�ستحقِّ يها ،وانتقل اجلميع �إىل حفل كوكتيل.
النتائج
وجاءت تفا�صيل النتائج على النحو الآتي:
ت�����ص � ّدر ل����واء احل���ر����س اجل��م��ه��وري ال��ف��رق
الريا�ضية الع�سكرية فحاز «النمر املتح ّفز»،
تاله اللواء اللوج�ستي يف املركز الثاين ،ولواء
امل�شاة اخلام�س يف املركز الثالث.
• بطولة اجلي�ش يف �ألعاب القوى:
 امل��رك��ز الأول :ل���واء احل��ر���س اجلمهوري(ك�أ�س كبرية).
• بطولة اجلي�ش ل�سباق الطرق لل�ضباط:
 فئة الرجال :املركز الأول :امل�لازم طوينقحو�ش.
 املركز الثاين :املالزم اليا�س خليل. املركز الثالث :املالزم خليل الفلك. فئة القدامى  -فئة �أوىل: املركز الأول :الرائد البحري اليا�س القزي. املركز الثاين :الرائد �سامر دياب. املركز الثالث :الرائد نعيم الراعي. فئة القدامى  -فئة ثانية: املركز الأول :الرائد علي عقيل.• بطولة اجلي�ش ل�سباق الطرق والبدل

للع�سكريني:
• �سباق  4كلم:
 امل���رك���ز الأول:الرقيب الأول ح�سني
عوا�ضة.
 امل��رك��ز ال��ث��اين:ال�����ع�����ري�����ف حم���م���د
العجمي.
 امل��رك��ز الثالث:اجلندي عمر عي�سى.
• �سباق  12كلم:
 املركز الأول :اجلندي عمر عي�سى. املركز الأول :الرقيب احمد الدركو�شي. املركز الأول :العريف حممد العجمي.على �صعيد الفرق :املركز الأول :لواء احلر�س
اجلمهوري (ك�أ�س كبرية).
• بطولة اجلي�ش يف الثالثي احلديث:
 الفئة الأوىل :امل�لازم الأول نقوال اخلباز،الأول.
 املالزم الأول �رشبل �سماحة ،الثاين. املالزم جورج احل�رصي ،الثالث. الفئة الثانية :النقيب طوين عماد ،الأول. املالزم الأول �سعد اللدن ،الثاين. النقيب الإداري وليد �رشتوين ،الثالث. الفئة الثالثة :النقيب �سلطان التيماين،الأول.
 الرائد نبيل النجار ،الثاين. النقيب عمر الأيوبي ،الثالث. الفئة الرابعة :العقيد زهري عزيز ،الأول. العقيد الركن عبد الكرمي الها�شم ،الثاين. املقدم فادي كفوري ،الثالث.• بطولة اجلي�ش يف ال�شطرجن:
 املالزم جمال ال�شامية ،الأول. املعاون عيد فار�س ،الثاين. امل�ؤهل و�سيم �سالمي ،الثالث.• بطولة اجلي�ش يف كرة الطاولة:
 الرقيب الأول م�صطفى الدقدوقي ،الأول. الرقيب الأول موري�س اليا�س ،الثاين. الرقيب الأول وائل �سيف الدين ،الثالث.• بطولة اجلي�ش يف الرماية بالبندقية:
 على �صعيد الفرق :املركز الأول :اللواءاللوج�ستي (ك�أ�س كبرية).
اجلي�ش  -العدد رقم 308
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 على ال�صعيد الإف����رادي :الرقيب الأول�سليمان غزالة ،الأول.
 املعاون علي �سبيتي ،الثاين. املعاون ح�سني �رشيتح ،الثالث.• بطولة اجلي�ش يف ال�سباحة:
• على �صعيد ال��ف��رق :امل��رك��ز الأول :فوج
التدخل الثاين (ك�أ�س كبرية).
• على ال�صعيد الإفرادي:
• �سباق  100مرت رجال:
 العريف الأول �رشبل نقوال ،الأول. الرقيب الأول رفعات اخلطيب ،الثاين. اجلندي وائل زيادة ،الثالث.• �سباق 50مرت رجال:
 الرقيب رباح رباحي ،الأول. الرقيب جاك خمايل ،الثاين. الرقيب الأول رفعات اخلطيب ،الثالث.• بطولة اجلي�ش يف اخلما�سي الع�سكري:
• على �صعيد ال��ف��رق :امل��رك��ز الأول :فوج
مغاوير البحر(ك�أ�س كبرية).
• على ال�صعيد الإفرادي:
 الرقيب الأول علي احلاج ،الأول. الرقيب ح�سني املو�سوي ،الثاين. اجلندي حممد دروي�ش ،الثالث.• بطولة اجلي�ش يف كرة امل�رضب:
• على ال�صعيد الإفرادي:
 املقدم الإداري مازن زهرة ،الأول. العميد الركن �شارل �شيخاين ،الثاين. الرقيب الأول م�صطفى الدقدوقي ،الثالث.• بطولة اجلي�ش للتوجه بالبو�صلة:
 على �صعيد الفرق :املركز الأول :اللواءاللوج�ستي (ك�أ�س كبرية).
• �سباق طويل:
 املعاون ح�سن م�رصي ،الأول. -املعاون الأول �أحمد نا�رص ،الثاين.

 املعاون و�سيم �إبراهيم ،الثالث.• �سباق ق�صري:
 املعاون ح�سن م�رصي ،الأول. املعاون علي �أيوب ،الثاين.املعاون الأول خمايل جربان ،الثالث.• بطولة اجلي�ش يف الألعاب الإجمالية (كرة
قدم ،كرة يد ،كرة �سلة والكرة الطائرة):
• كرة قدم:
 ل���واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري ،الأول (ك��أ���سكبرية).
 لواء امل�شاة احلادي ع�رش ،الثاين. فوج التدخل الأول ،الثالث.• كرة يد:
 ل���واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري ،الأول (ك��أ���سكبرية).
 اللواء اللوج�ستي ،الثاين. لواء امل�شاة الأول ،الثالث.• كرة �سلة:
 ل���واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري ،الأول (ك��أ���سكبرية).
 لواء امل�شاة اخلام�س ،الثاين. اللواء اللوج�ستي ،الثالث.• الكرة الطائرة:
 ل���واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري ،الأول (ك��أ���سكبرية).
 املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية ،الثاين. فوج املدفعية الثاين ،الثالث.بطوالت �إقليمية ودولية
�شارك ع�سكريون من خمتلف قطع اجلي�ش
و�ألويته يف بطوالت �إقليمية ودول��ي��ة حققوا
أرقاما قيا�سية على ال�صعيد الوطني.
خاللها � ً
• دورة الألعاب الع�سكرية الريا�ضية الأوىل

التي جرت يف اجلمهورية العربية ال�سورية:
• لعبة امل�صارعة:
 م�صارعة رومانية: وزن  66كلغ :املعاون �أحمد اخلالد ،الثالث. وزن  120كلغ :الرقيب الأول حممد �سلوم،الثالث.
 م�صارعة حرة: وزن  74كلغ :العريف الأول �أحمد رفاعي،الثالث.
 وزن  96كلغ :العريف الأول علي دمج،الثالث.
 وزن  120كلغ :الرقيب الأول حممد �سلوم،الثالث.
• تايكواندو:
حلّ امل�ؤهل علي كنعان يف املركز الثالث،
للوزن  80 – 74كلغ.
• مالكمة:
 وزن  57كلغ :العريف الأول وائل �شاهني،الثاين.
 وزن  64كلغ :اجلندي �أحمد عثمان ،الثالث. وزن  81كلغ :الرقيب فريا�س البتلوين،الثالث.
• وثب ثالثي:
حقَّق الرقيب �أ�سامة النداف خالل م�شاركته
قيا�سيا على ال�صعيد اللبناين
رقما
يف الدورة ً
ً
يف امل�سابقة ،مب�سافة  14.64م (رقم لبنان
ال�سابق  14.62م).
• وثب عال:
رباط يف
خل املعاون املجند ال�سابق جان كلود ّ
املركز الثالث مب�سافة  2.19م.
• دورة الن�ضال الدولية يف املالكمة التي
جرت يف �سوريا:
 وزن  75ك��ل��غ :امل��ع��اون ���ش��ادي طوبيا،الثالث.
 وزن  64ك��ل��غ:اجلندي �أحمد عثمان،
الثاين.
 وزن  75ك��ل��غ:العريف جند �سلوم،
الثاين.
• دورة امل��ح��ب��ة
الدولية يف املالكمة
اجلي�ش  -العدد رقم 308
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التي جرت يف �سوريا.
 وزن  60كلغ :املعاون الأول عبا�س طحان،الثالث.
• دورة ك�أ�س ملك تايالند الدولية يف املالكمة:
 وزن  60كلغ :املعاون الأول عبا�س طحان،الثالث.
• دورة ميالد القائد الدولية يف املالكمة التي
جرت يف الأردن:
 وزن  60كلغ :املعاون الأول عبا�س طحان،الثالث.
• بطولة دول غ��رب �آ�سيا للم�صارعة احلرة
والرومانية:
• م�صارعة حرة:
 وزن  55ك��ل��غ :ال��ع��ري��ف ج���ورج �سكاف،الثالث.
 وزن  84كلغ :العريف ابراهيم اخلطيب،الثالث.
 وزن  96كلغ :العريف وائل جعفر ،الثالث. وزن  120كلغ :املجند املمددة خدماتهالهادي حمية ،الثالث.
• م�صارعة رومانية:
 وزن  55كلغ :اجل��ن��دي �سعيد ال�شامي،الثالث.
 وزن  60كلغ :العريف الأول هيثم �شم�ص،الثالث.
 وزن  74كلغ :العريف الأول �أحمد رفاعي،الثالث.
• �سباق ن�صف ماراتون  -قرب�ص:
رقما
ح� َّق��ق الرقيب الأول ح�سني عوا�ضة
ً
ق��ي��ا���س� ً�ي��أ ع��ل��ى ال�صعيد ال��ل��ب��ن��اين بتوقيت
�1.05.28س.
• �سباق  111كلم من دم�شق �إىل بريوت:
حقَّق الرقيب الأول عمر عبد اللطيف املركز
الأول يف ال�سباق بتوقيت � 13.55.00س.
• �سباق ماراتون بريوت الدويل:
رقما
ح� َّق��ق الرقيب الأول ح�سني عوا�ضة
ً
قيا�سيا على ال�صعيد اللبناين وحل يف املركز
ً
لبنانيا بتوقيت � 2.20.30س.
الأول
ً
• بطولة اجلي�ش لألعاب القوى يف رمي
كرة احلديد وزن  5كلغ:
قيا�سيا يف
رقما
حقَّق العريف ب��دري عبيد
ً
ً
البطولة لوزن  5كلغ ،مب�سافة  20م.

أأخبا
ر
ر
ي
ا
ض
ض ية

املالزم الأول جمال ال�شامية
بطل اجلي�ش يف ال�شطرجن

�شباط

�إعداد :نينا عقل خليل

بطولة اجلي�ش يف كرة الطاولة
الرقيب الأول موري�س اليا�س
يف الطليعة
�أقيمت بطولة اجلي�ش يف ك��رة الطاولة
للعام احل���ايل ،على ملعب ن���ادي الأدب
اعتبارا من
والريا�ضة يف كفر�شيما وذلك
ً
 2011-1-11ولغاية  3منه ،مب�شاركة
الع��ب�ين م��ن الأل���وي���ة والأف������واج والقطع
امل�ستقلَّة.
ويف ما ي�أتي النتائج الإفرادية:
 الرقيب الأول موري�س اليا�س من فوجالتدخل الأول ،الأول.
الرقيب الأول م�صطفى الدقدوقي ،منمو�سيقى اجلي�ش ،الثاين.
الرقيب ربيع جرج�س من فوج املدفعيةالأول ،الثالث.

اجلي�ش ي�شارك
يف �سباق  5كلم
يف �إطار برنامج �سباقات الرك�ض التي تنظِّ مها
اجلمعيات الريا�ضية للعام  2011وحتت
�إ��شراف الإحت��اد اللبناين لألعاب القوى� ،أقامت
جمعية عرب لبنان لع َّدائي الطرق �سباق الـ 5
كلم بتاريخ � 2011-1-9إنطالقً ا من الطريق
ال�ساحلية يف ب�يروت ،و�صوالً �إىل املارينا يف
�ضبيه��� ،ش��ارك فيه فريق اجلي�ش �إىل جانب
عدائني من عدة �أندية.
ويف ما ي�أتي النتائج التي حققها الع�سكريون:
 ال��ع��ري��ف ح�سني احل���اج م��ن ل���واء امل�شاةالتا�سع ،الأول ،بتوقيت 16.03د.
 الرقيب الأول مالك ن�رص من ل��واء امل�شاةاخلام�س ،الثالث ،بتوقيت 16.25د.
 الرقيب الأول عمر عبد اللطيف من فوجاملغاوير ،الرابع ،بتوقيت 16.56د.

نظّ م الإحتاد اللبناين للتايكواندو بطولة
بطولة لبنان العامة
لبنان العامة للحزام الأ�سود يف اللعبة،
للتايكواندو
وذل��ك بتاريخ  2011-1-23يف نادي
مون ال�سال  -عني �سعادة ،وقد �شارك فريق اجلي�ش �إىل جانب عدة �أندية،
وهنا النتائج التي حققها الع�سكريون:
 وزن 58-54كلغ :العريف حامت حنا من لواء امل�شاة الثالث ،الثالث. وزن 63-58كلغ :اجلندي جورج غالب من املركز العايل للريا�ضةالع�سكرية ،الثاين.
 وزن 87-80كلغ :الرقيب الأول جورج فار�س من ال�رشطة الع�سكرية،الثالث.
 وزن ف���وق 87ك��ل��غ:ال��ع��ري��ف خ�رض منجي من
مدر�سة القوات اخلا�صة،
الثالث.
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�أقام املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
بطولة اجلي�ش يف ال�شطرجن للعام ،2011
وذل��ك بتواريخ  18و 19و 20من �شهر
جممع الرئي�س
كانون الثاين املن�رصم ،يف
َّ
العماد �إم��ي��ل حل��ود الريا�ضي الع�سكري
يف منطقة م��ار روك���ز .وق��د ج���اءت نتائج
امل�شاركني من �ضباط وع�سكريني على
النحو الآتي:
امل�ل�ازم الأول جمال ال�شامية م��ن فوج
التدخل الأول يف املركز الأول ،والعقيد
الركن ح�سن جوين من كلية ف��ؤاد �شهاب
ل��ل��ق��ي��ادة والأرك������ان يف امل��رك��ز ال��ث��اين،
والنقيب قا�سم فواز من املدر�سة احلربية
يف املركز الثالث.

اللقاء الأول لبطولة اجلي�ش
يف �سباق الطرق  4كلم
�أقام املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية ب��ت��اري��خ -1-14
� 2011سباق الطرق مل�سافة 4
كلم �ضمن بطولة اجلي�ش للعام
احل��ايل  -اللقاء الأول ،وذل��ك
على طريق خلدة -الناعمة .وقد
جاءت النتائج على النحو الآتي:
• الت�صنيف الإفرادي:
 العريف حممد العجمي منلواء امل�شاة الثاين ،الأول.
 الرقيب �أحمد الدركو�شي109
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م��ن ل���واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري،
الثاين.
 ال���رق���ي���ب الأول ح�سنيع���وا����ض���ة م����ن ل������واء احل���ر����س
اجلمهوري ،الثالث.
• ت�صنيف الفرق:
 ل���واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري،الأول.
 ل����واء امل�����ش��اة اخل��ام�����س،الثاين.
 -لواء امل�شاة الأول ،الثالث.

م
قة
ساب
�
�شما�س
�إعداد :فيليب ّ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ا
جلا
ئزة

400.000
لرية لبنانية

اال�سم:

..........................................................................................................................................................................................................................

العنوان:

.....................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

اجلي�ش  -العدد رقم 308

112

�شباط 2011

�شــروط امل�سابقة

م�سابقة ال��ك��ل��م��ات املتقاطعة
ت��ق��دم��ه��ا «اجل��ي�����ش» ل��ق��رائ��ه��ا
وتخ�ص�ص للفائزين فيها جوائز
مالية قيمتها اربعماية الف لرية
لبنانية ،توزع بوا�سطة القرعة على
اربعة فائزين.

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري
مقتطعة من املجلة ،ويكتب احلل بخط
وا�ضح داخل املربعات وتر�سل ال�صفحة بكاملها مع احلل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش  -الريزة -
مديرية التوجيه  -جملة «اجلي�ش» « -م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن اجلي�ش يف جميع املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول � 10آذار .2011
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

• عمودياً:
 -1لعبة ريا�ضية ،لعبة ريا�ضية ،حرف ن�صب ،مكت�شف الربازيل.
 -2عا�صمة �إفريقية ،يطوف ويدور ،ممثلة �أمريكية.
 -3مرف�أ ليبي� ،أ�صل البناء ،مبعوث ،ماء مريء.
� -4رضب من الطيب ،نعطفها ونثنيها ،دولة �أوروبية.
 -5ترفعون ال�سعر ،نوتة مو�سيقيةُ ،ي�صدرها القُ�ضاة� ،سال املاء.
�ص َوري.
� -6أعاننا و�ساندنا� ،رضب من ال�سمكُ ،
 -7ع�شب ،قبل الإحرتاف� ،سفينة �صغرية ،ع�سل.
 -8كلب ا�شتهر يف التلفزيون ،بعد بالأجنبية ،رجع عن ،و�شى.
� -9آلة طرب ،ممثل �سوري.
 -10قائد جي�ش لبناين راح��ل ،عامل �سوي�رسي اخرتع الـ «د.د.ت،».
اخترب.
ِ
 -11مقاطعة يف جنوبي ايران� ،أنادي بـ ،تثاقل ُتم يف امل�شي.
 -12قَ ِد َم من ال�سفر� ،أقام باملكان ،م�ضيق بني البحر الأحمر وخليج
عدن.
 -13اال�سم الثاين ملطرب لبناين ،من�ضغ ،دولة يف �أمريكا اجلنوبية.
 -14دبغ اجللد� ،سلخ ال�شاة ،ثمانية بالأجنبية ،مرف�أ فرن�سي.
وب��خ ،بلدة يف البقاع ،من م�شاهري ال�شعراء الفرن�سيني ،رخو
ّ -15
با لأجنبية.
 -16ح���و����ض ف��ح��م��ي ه����ام ب�ي�ن رو���س��ي��ا
و�أوكرانيا ،الإ�سم الثاين ل�شاعر لبناين لقِّ ب
«ح�سون الوادي».
بـ
ّ
 -17رئي�س لبناين راح���ل� ،إ َّت��خ��م��ت� ،أداة
ن�صب ،دخلَ .
 -18طعم احلنظل ،حرف ن��داء ،راحة يدي،
ن�صل الرمح.
 -19بلدة يف ال�شمال� ،شاعر عبا�سي ،بحرية
يف ال�سودان.
من ِّرنها ،بلدة يف ال�شمال ،البُعد.
َ -20

• �أفقياً:
 -1ن�شاط �إلزامي للع�سكريني ،لعبة ريا�ضية ،من املغ ِّنني يف �أوائل العهد
العبا�سي.
� -2إمرباطور روماين ،مغنية �أمريكية ،و�سيلة لنقل الر�سائل.
 -3مدينة هندية ،رئي�سة وزراء �آ�سيوية راحلة ،ج ّدد البنيان.
 -4يجوعون ،يذهب مالها ،ممثل �أمريكي راحل.
أتطرب،
 -5الإ�سم الثاين ملمثلة �أمريكية راحلة ،عا�صمة جزر ريوكيوّ � ،
�ضمري مت�صل.
ِ
َ
عط�ش ،مرف�أ يف الأرجنتني.
 -6عا�صمة �أوروبية ،حفْ ظ،
 -7نهر يف غرب �آ�سيا ،مرف�أ �إيراين.
 -8جمهورية على البلطيق ،لدغ.
 -9نعام� ،إناث احلمري� ،أحد ال�شهور.
ِ -10
خافت و�ضعيف� ،شقيق.
ِ
� -11أديب وم�ؤرخ �أندل�سي لقّب بـ «ذي الوزارتني».
 -12دولة �أوروبية ،عا�ضد وكانف.
� -13شاعر جاهلي� ،شاعر عبا�سي ،حرف عطف.
 -14مرف�أ فرن�سي ،فيلم لإ�سماعيل يا�سني وماري منيب ،التح ّدث.
 -15جائزة عاملية ،جائزة عاملية ،طريق ،ع َجب.
� -16ضمنوا ،برج م�شهور ،كاتب فرن�سي
راحل.
 -17مت�شابهان ،يعرب ،يعرتفون ،راق�صة
م�رصية ا�شتهرت يف ال�ستينيات� ،إ�سم مو�صول.
 -18م��غ ٍ��ن �أم�يرك��ي ،ممثل �آ���س��ي��وي راح��ل،
مغن بريطاين.
اعتنينا ونظّ منا �أمورناٍّ ،
 -19ممثل بريطاين ،نوافذ� ،سيف.
 -20من الأزهار ،قدوم ،مدينة �إيطالية.
أ�س�ست
� -21شمل ال�شيب ال��ر�أ���س ،ملكيَّ � ،
يف لندن �أ�شهر متحف لل�شمع يف العامل ،مرف�أ
�إيطايل.

الفائزون
• املعاون الأول ب�شري عبدالـله
لواء امل�شاة الثامن  -ال�رسية .806

• املعاون �سمعان عكاري
مديرية التعليم.
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• الرقيب الأول طارق م�صطفى
مقر عام منطقة ال�شمال.
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• �سارة �أحمد زعرور
ال�شياح.

وحدتنا
جي�ش ينت�رص
لي�ست ال�سنوات مقيا�سا ً معياريا ً مطلقا ً لتحديد عمر الأوط��ان ،كما �أن اجلغرافيا
احليز
(على �أهميتها) لي�ست وحدها من يحدد هوية ال�شعوب والب�رش ،فلبنان ه��ذا
ّ
اجليو�سرتاتيجي املتميز ،اكت�سب �أهميته كوطن مبوقعه و�شعبه وح�ضارته منذ �آالف
ال�سنني.
لي�س �صدفة �أن ي��ك��ون لبنان ملتقى ح�����ض��ارات ال��ع��امل بتن ّوعها ،ف�شعبه يكاد
يخت�رصها جميعها بعمق جتربته ،يف معاي�شتها ،وفل�سفتها ،ومتازجها ،وبتنوع الأفكار
واملعتقدات ،واختزان معنى احل�ضارة الب�رشية ،فيتجرد هذا اللبناين من واقع اجلغرافيا
كمواطن ويت�سامى �إىل العاملية ك�إن�سان ،وي�صبح مواطنا ً كونيا ً ،عندما ت�ضيق به هذه
اجلغرافيا ،ولكن بدون �أن
يغ�ض طرفه عن التاريخ ال�ضارب بعيداً
ّ
يف هذه الأر�ض ،ويف �أعماقه.
وتوحدوا
لقد عا�ش �أهل هذا الوطن حقبا ً طويلة ،متازجوا ،اختلطوا،
ّ
يف جمتمع واحد ،على تن ّوعهم ولكن لعبة الأمم كانت دائما ً حتاول
تفريقهم حتت �شعارات �شتى وعناوين خمتلفة ،ودائ��م�ا ً خلدمة
�أهداف الدول الكربى وم�صاحلها اخلا�صة يف هذه املنطقة من العامل.
لقد عرب تاريخ الوطن خماطر متعددة وكثرية ،كادت تودي به ،ولكن يف كل مرة كان هذا
ال�شعب يعرف كيف يخرج من الأزمات والأخطار وهو �أكرث قوة و�صالبة.
لقد �سعى �أع��داء هذا الوطن وما زال��وا ي�سعون ل�رشذمته ،لأ ّن��ه مثال �صارخ على بطالن
ادعاءاتهم حول �صفاء العرق �أو الدين �أو اللغة كهوية وحيدة لبناء الأوطان .ومنذ ت�أ�سي�س
دولة �إ�رسائيل وهي ت�سعى ل�رضب كيان لبنان وجمتمعه متذرعة بكثري من الأ�سباب ،وما زالت
ته ّدد ،لأن هذا الوطن وقف بوجهها ولقّنها در�سا ً يف الوطنية والوحدة ما بني جي�شه ومقاومته
و�شعبه ،يف الت�صدي لعدوانها امل�ستمر �ضد �أر�ضه و�شعبه و�سمائه ومياهه ،واليوم �أكرث من
�أي وقت م�ضى ،يقف �أبناء هذا الوطن ملتفّ ني حول جي�شه ،ومقاومته للت�صدي ملخططات
العدو التخريبية ومنع الفنت التي ي�سعى �إىل زرعها يف �أر�ضه وبني �أبناء �شعبه ،ولردع عدوانه
وتهديداته ،مبا ميلكون من قدرات الوعي على احلوار و�إدارته مل�صلحة الوطن ،والإميان �أن
وحدتهم هي الكفيلة بهزمية و�إف�شال م�شاريع هذا العدو خمططاته.
لقد بذل جي�شنا الواحد ،وما زال يبذل الدماء ،ويقدم ال�شهداء حلماية هذا الوطن و�شعبه
ووحدته ،وهو �سيتابع ر�سالته الوطنية املقد�سة يف الذود عن الوطن كل الوطن ،يف وجه
االعتداءات الإ�رسائيلية على احلدود ،ويف الداخل �ضد �أعمالها التخريبية والتج�س�سية ،كذلك
�سيقوم بواجبه الدائم �ضد �أعمال الفتنة والإرهاب املتعدد الوجوه والأ�شكال ،متكئا ً على
موحد حول �أهدافه الكبرية للو�صول بهذا الوطن
قيادة وطنية واعية وحكيمة ،و�شعب متفهم ّ
�إىل �شاطئ الأم��ان مهما ع�صفت به رياح الفنت والعدوان ،و�شعاره دائما ً �أن قوة اجلي�ش
ومنعته هي يف متا�سك اللبنانيني مع بع�ضهم والتفافهم حوله.
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بقلم:
العميد الركن
ح�سن �أيوب
مدير التوجيه

